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 اإلهداء

 بيبيخي وحأإىل روح 

 سامل يرحمه الـلـه تعاىل. الشيخ الدكتور

 ...إىل روحك الطاهرة إنشاء الـلـه

 يا من نشأين ورباين وعلمني

 ...يف وقت مبكرإليك يا من غرست يف داخيل حب العلم 

يف زمن كان بيتنا عىل الرغم من صغره، فإن مكتبتك العامرة احتلت 

 ...أكرب غرفة فيه

يف وقت كان الكثريون يعتقدون أن مسمى مكتبة ال يطلق إال عىل 

 ...املكتبات التجارية أو العامة

كم كنت أمتنى أن ترى هذا الكتاب الذي حدثتك عنه قبل وفاتك 

بزمن قصري، إال أن القضاء كان أرسع إليك مني، فلم ترين ومل تر 

ًالكتاب، ليأخدك املوت بعيدا عنا جميعا ً. 

 .تغمدك الـلـه تعاىل بواسع رحمته واسكنك فسيح جناته

 ...إليك يا أخي ويا معلمي أهدي هذا العمل

عيل القدير أن يجعل أجر االنتفاع بهذا الكتاب يف ميزان ًمترضعا لل

 حسناتك
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 شكر وتقدير

 

 

بشكري وتقديري للقامئني عىل املركز الخريي لإلرشاد االجتامعي أتوجه 

واالستشارات األرسية عىل رعايتهم لهذا الكتاب الذي يأيت ضمن جهودهم 

من الناحية املعرفية من املبذولة يف االرتقاء مبهنة الخدمة االجتامعية سواء 

خالل دعم التأليف يف هذا املجال، أو من خالل املامرسة املهنية من خالل ما 

 .يقدمه املركز لعمالئه من خدمات اجتامعية مبارشة يف حدود رسالته

 

 لعبد العزيز الدخي
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تـعـاين مهـنـة الخدـمـة االجتامعـيـة يف عاملـنـا  الـعـريب ـمـن نـقـص واـضـح ـفـيام يتعـلـق 

واملجالت والكتب العلمية املتخصصة، األمر الذي معه جاء منو املهنة بالدوريات والنرشات 

بطيئا ال يتناسب مع طموحات املهتمني واملشـتغلني بهـا، وال يتناسـب حتـى مـع توقعـات 

اآلخرين من أفراد وجامعـات وهيئـات ومـنظامت ومؤسسـات ملـا ميكـن أن تؤديـه مهنـة 

ذلك الـبطء يف النمـو والتطـور كـان لـه . الخدمة االجتامعية من دور يف حياتنا االجتامعية

وال . ًاألثر السلبي أيضا عىل مكانة مهنة الخدمة االجتامعية بني املهـن األخـرى يف املجتمـع

أدل عىل ذلك من أو قلة حصول تلك األعداد املتزايدة من الخريجني والخريجات يف ميدان 

 حاجة املجتمـع إىل تلـك الخدمة االجتامعية عىل وظائف تالئم تخصصاتهم عىل الرغم من

 .التخصصات

ًإن االعرتاف االجتامعي مبهنة ما ال يأيت جزافا، فال بد ملهنة الخدمة االجتامعية أن تؤسـس 

مكانة مرموقة لها من خالل سعيها الدؤوب يف تلبية احتياجات املجتمـع املتجـددة، وهـذا لـن 

نع اآلخرين بأهمية املهنة واألدوار يتأىت إال عن طريق تلبية تلك االحتياجات بكفاءة وفاعلية تق

 كام يتحقـق ذلـك مـن خـالل دعـم. التي تؤديها يف خدمة األفراد والجامعات واألرس واملجتمع

  وتشجيع البحث العلمي وتطوير أساليب ومهارات املامرسة املهنية مبا يتناسب مع مجتمعاتنـا

 ب وطالبـات الخدمـة ليس هـذا فقـط بـل يجـب أن يـتم الرتكيـز عـىل تـدريب طـال.  العربية

 

املقدمة
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كـام ميكـن . االجتامعية وأن يعطي ذلك الجانب أهمية قصوى ال تقل عن التعليم النظـري

ملهنة الخدمة االجتامعيـة أن تكتسـب مكانتهـا مـن خـالل قيـام املامرسـني املبـارشين لهـا 

الء بتطوير أنفسهم علميا وعمليا   وااللتزام مببادئ وقيم املامرسة املهنيـة واإلخـالص للعمـ

 .واحرتام املهنة التي أمضوا من أجلها سنوات من التعليم والتدريب بهدف إجادتها

إن هذا املعجم املتواضع يأيت كمساهمة يف سد الـنقص الحاصـل يف تعلـيم ومامرسـة 

وهـي حديثـة يف مجتمعاتنـا -حيث أن مهنة الخدمة االجتامعيـة. مهنة الخدمة االجتامعية

العربية تحتاج من املهتمني واملشتغلني بها مـن أسـاتذة وأسـتاذات يف الجامعـات وطـالب 

يكون لهم لغة مهنية مشرتكة، تجمعهم وتسـهل عمليـة وطالبات ومامرسني ومامرسات أن 

وكام هو الحال يف معظـم إن مل يكـن جميـع املهـن والعلـوم، كالطـب . االتصال فيام بينهم

النفس، فإن وجود تلـك اللغـة املشـرتكة لـه أثـر كبـري يف تأصـيل والهندسة والزراعة وعلم 

 .وإثراء وترسيخ املهنة

عمل هذا الكتاب، فإنه يهدف أيضا إىل مساعدة وإىل جانب هذا الهدف األسايس من 

طالب وطالبات الخدمة االجتامعيـة عـىل فهـم وإدراك املفـاهيم واملصـطلحات التـي تـرد 

عليهم خالل سـني دراسـتهم مـام يتـيح لهـم فـتح املناقشـات مـع بعضـهم الـبعض ومـع 

. عجـمأساتذتهم من خالل ما يظهر لهم من مصطلحات مهنية أو علميـة وردت يف هـذا امل

ًفال أروع من طالب أو طالبة يكتب بحثا أو يناقش أستاذا أو زميالً مستخدما يف ذلـك لغـة 

 .علمية ومهنية رصينة

ـن  ـارئ ـم ـة، فســيجد الـق ـا بالنســبة للمامرســة املهنـي ـني األخصــائينيأـم  االجتامعـي

واألخصائيات االجتامعيات أن هذا املعجم يتطرق للعديـد مـن املصـطلحات واملفـاهيم يف 

لف العلوم  وامليادين التي تهمهم أو يعملون بها، مام يساعد عـىل تواصـل الـزمالء أو مخت

كـام سيسـاعد ذلـك يف زيـادة معـارفهم يف امليـدان . الزميالت يف املجال الواحد فيام بينهم

 .الذي يعملون به

إن مؤلف هذا املعجم ال يدعي أن هذا العمل هـو الحـل الوحيـد يف إيجـاد لغـة 

الخدمـة االجتامعيـة، أو أن املصـطلحات الـواردة فيـه هـي التـي يجـب مشرتكة ملهنـة 

 التخاطب بها أو استعاملها، أو أنها فقـط هـي املصـطلحات الصـحيحة، لكنهـا محاولـة 
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كام ال يدعي املؤلف .  املهتمني إىل اإلسهام واالرتقاء مبهنتهمجتهد غيور يتطلع مع غريه من

، بشكل كبري عىل الـلـهاره، وإمنا تم االعتامد بعد أن املصطلحات الواردة هي من بنات أفك

 Social Workمعجم متخصص يف الخدمة االجتامعية هـو قـاموس الخدمـة االجتامعيـة 

Dictionary الجمعية الوطنية لألخصائيني االجتامعيـني إصدار، وهو من NASW . إضـافة

تـم االسـتعانة كـام . إىل معجم مصطلحات العلـوم االجتامعيـة للـدكتور أحمـد زيك بـدوي

وما جهد املؤلف يف ذلك املعجم إال جمع تلـك املصـطلحات . مبراجع أخرى عربية وأجنبية

 .من تلك املراجع واالجتهاد يف ترجمتها بصورة تتناسب مع متطلبات املهنة

 تعـاىل الـلــه إنشـاء سيسـاعدلذا فإنها دعوة للجميع لتقويم هذا العمل، األمر الذي 

 .مستقبالعىل إظهاره بصورة أفضل 

 .وختاما، فإين ال أطمع من هذا العمل بالشكر، ولكني أطمح أن يكون قليل األخطاء

  الدخيللـلـهعبد العزيز عبدا. د
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A 
  Abnormal Behavior         السلوك غري املألوف                              

 

 يف الخدمـة .عـدواينيطلق عىل وصف األداء غري السوي الـذي عـادة مـا يـرى أنـه غـري مالئـم أو 

  .)1(االجتامعية يستعمل هذا املصطلح لوصف السلوك وليس األفراد 

. )13(قيمـة مقـررةوالسلوك الشاذ، هو انحراف عن مناذج السلوك املتوقعة أو الذي يتعارض مـع 

  .)25(وهو كذلك السلوك الشاذ الخارج عن النسق أو النظم 

فالسـلوك . غـري مـألوف وًويجب اإلشارة إىل أنه نادرا ما يكون هناك حد فاصل بني ما هو مألوف 

 .أو مكان قد يكون مألوفا يف مجتمع أو زمن أو مكان آخرغري املألوف يف مجتمع أو زمن 

   Abstinence  التوقف 

ًقد تكون امتناعا عن األكل أو الرشب، مـثال . تجنب تطوعي عن مامرسة أنشطة معينة وسلوكياتها

أو قد يكون توقفا عن مامرسة أي سلوك كـالجنس . كالتوقف عن تعاطي الكحوليات أو املخدرات

 )1(. مثال

Abuse   اإليذاء 

سلوك غري سوي يقصد به إلحاق رضر جسمي أو نفيس أو اقتصادي لفرد أو جامعة، وهناك أنواع 

كـام تتعـدد التسـميات . متعددة من اإليذاء كاإليذاء الجسمي، اإليـذاء الـنفيس، اإليـذاء الجـنيس

ار السـن، إيـذاء املتعلقة باإليذاء بناء عىل الفئات املترضرة ومـن ذلـك إيـذاء األطفـال، إيـذاء كبـ

سـتعامل، كإسـاءة إلكام يسـتخدم هـذا املصـطلح للتعبـري عـن إسـاءة االسـتخدام أو ا. )1(األزواج

 .)5(استعامل العقاقري
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Academy of Certified Social Workers  صائيني االجتامعينياألخأكادميية 

واليـات املتحـدة األمريكيـة يف ال) NASW(برنامج تبنته الجمعية الوطنية لألخصائيني االجتامعيني
، لتقويم قدرة األخصايئ االجتامعي عىل القيام ومامرسة مهامه املهنيـة، ومـن ثـم مـنح 1962 سنة

وليك يستحق األخصايئ االجتامعي الدخول يف عضوية األكادمييـة البـد . ترخيص املامرسة املهنية له
 : من توفر الرشوط التالية

 خربة عملية ال تقل عن سنتني كدوام كامـل، أو ثالثـة آالف  .لدكتوراهالحصول عىل شهادة املاجستري أو ا
 .ساعة كدوام جزيئ

 الحصول عىل ثالث توصيات مهنية. 

 اجتياز االمتحان املقدم من األكادميية. 

 أن يكون املتقدم عضوا يف الجمعية الوطنية لألخصائيني االجتامعيني)NASW()1(. 

Acceptance مبدأ التقبل 

 يقفه األخصايئ االجتامعي من عمالئه بهدف تهيئة الجو املناسب لعملية هو موقف وجداين
ويقوم هذا املبدأ عىل تقبل األخصايئ االجتامعي للعميل كام هو ال كام يجب أن يكون . املساعدة 

وقصد به أيضا تقبل العميل لذاته وليس لسلوكياته أو مظهره أو جنسه أو عنرصه . )17(عليه 
)22(. 

Accessibility of Services إمكانية الحصول عىل الخدمات 

حيـث تتوقـف . يعرب هذا املصطلح عن مدى اسـتطاعة املحتـاجني إىل الخـدمات الحصـول عليهـا
قريبـة ) املؤسسـة(استطاعة الناس عىل االستفادة من الخدمات متى ما كانت الوكالـة االجتامعيـة

 مناسـبة لهـم، ومـدى الرسعـة يف مقابلـة من الناس املحتاجني لها، وما إذا كانـت سـاعات الـدوام
مسؤيل الوكالة، ومجانية الخدمة أو تقدميها بأسعار رمزيـة، وكـذلك عـىل مـدى تـوفر اإلمكانيـات 

 ).1(البرشية واملادية والتنظيمية للوكالة، وعىل وجود سياسات تشعر العمالء بأنهم محل ترحيب

Accountability املسؤولية 

 ة االجتامعيــة، مــدى اســتجابة األخصــايئ االجتامعــي تعنــي املســؤولية يف الخدمــ
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لحاجات املجتمع والعمالء، كام تعني عىل املستوى اإلداري مدى تحمـل األخصـايئ االجتامعـي أو 

أمـا . املرشف عىل األخصائيني االجتامعيني لقراراته أمام القيادات العليا، والدفاع عن تلك القرارات

لية تعني استجابة مهنة الخدمة االجتامعية للمسئولني والعمـالء عىل مستوى املهنة ذاتها، فاملسؤو

واملهن األخرى من توضيح لرسـالة الخدمـة االجتامعيـة ووظيفتهـا، والطـرق واألسـاليب، والعلـوم 

كـذلك زرع االطمئنـان لـدى . واملعارف واملبادئ واملهارات التي تستند عليها يف تقدميها لخـدماتها

هنيني لديهم القدرة عىل مامرسة أدوارهم املهنية بنـاء عـىل تـوفر معـايري العمالء من املامرسني امل

 ).1(ورشوط معينة لديهم

Achievement اإلنجاز 

ويستخدم املصطلح بصفة عامة مبعنى الوصول إىل هدف سواء كـان . التقدم نحو الهدف املرغوب

 مقتبسـة، وهـو خـالف أو هـو معرفـة أو مهـارة). 42(ًهذا الوصول مقيدا أو غري مقيـد ألي كـان 

 ).44( وذلك عىل اعتبار أن اإلنجاز أمر فعيل حارض وليس إمكانية Abilityالقدرة 

  Achievement Level مستوى اإلنجاز 

مستوى اإلنجاز ويطلق عليه أيضا مستوى االقتدار، وهو املستوى الـذي يسـتطيع الفـرد الوصـول 

القتدار وبني مستوى الطموح، أن مستوى اإلنجاز وهناك فرق بني مستوى اإلنجاز أو ا. إليه بالفعل

أو االقتدار هو ما يستطيع الفرد القيام به بالفعل، أما مستوى الطموح فهو مـا يتـوق إىل إنجـازه، 

لذا فإن الفرد قد يصاب بالتـأزم الـنفيس واإلحبـاط إذا شـعر ببعـد الشـقة بـني مسـتوى الطمـوح 

 .  الطموح، اإلنجازانظر الطموح، مستوى). 42(ومستوى االقتدار 

Action Theory نظرية األداء 

عبارة عن مجموعة من املفاهيم، يستخدمها العلامء االجتامعيون لفهم األنظمة االجتامعية، والشخصية، عن 

 .  Actorsمـؤدون ) الفعـل(، حيث يطلق عىل األفراد الذين يقومون بـذلك األداء)الفعل(طريق تحليل األداء
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البد أن يضـع املهنـي باالعتبـار القـيم واألهـداف الخاصـة بالقـائم ) الفعل(دير األداء وليك يتم تق

  .، إضافة إىل مالحظة السلوكيات الظاهرة)املؤدي(بالفعل

وتختلف نظرية األداء عن النظرية السلوكية من أن األوىل تنظـر إىل السـلوك مـن خـالل الـدوافع 

بأهدافه الذاتية وراء السلوك، ولـيس فقـط إىل السـلوك القيمية للفرد، ومن خالل املعاين املتعلقة 

 عـىل أنـه إليـهفالسلوك من خالل نظرية األداء ينظـر . الظاهر كام يف املدرسة السلوكية التقليدية

يحدث بناء عىل عالقات وظروف وأهداف محددة ثقافيا، ألن السلوك يشتمل، كام تراه النظريـة، 

 ).1( توقعاته لردود فعل اآلخرين لهذا السلوكعىل قيم داخلية للقائم به، وكذلك عىل

Action Therapy العالج األدايئ 

عبارة عن إجراءات عالجية وتدخل مهني معني، يعتمد عىل إحداث تغيريات مبـارشة يف السـلوك، 

ويشتمل هذا النوع من العالج عىل تعـديل السـلوك، أو . أو إلزالة العقبات السلوكية املتسببة فيه

 ).1(إلدرايك العقيل، أو العالجات التجريبيةالعالجي ا

Ad  hoc coalition جامعة املشكلة 

هي جامعة من الناس يتبادلون اهتاممات مشرتكة أو مشكلة معينة، بحيـث يكـون بـني أعضـائها 

ويكون انحالل الجامعة إما بتحقيق األهداف املشرتكة أو بافتقـاد . اتفاق ملناقشة تلك االهتاممات

 ).1(عة الهتامماتهم املشرتكةأعضاء الجام

Addiction اإلدمان 

وغالبـا مـا يرتتـب عـىل ذلـك فقـد . هي حالة من االعتامد الجسمي والنفيس عىل املادة املتعاطاة

، كام تنتج عند عدم توفر املادة املتعاطاة مـا )46( تجاه تلك املادة Toleranceالقدرة االحتاملية 

وتشـتمل املـواد االدمانيـة عـىل التبـغ،  . Withdrawal Symptomsيسمى باألعراض االنسحابية 

ويسـتخدم املهتمـون . الكحول، املخدرات، والعقاقري، إىل غري ذلك من املواد ذات الصفة االدمانيـة

 بـدالً مـن   Substance Dependenceبأمور اإلدمان مصطلح االعتامد عىل املواد أو تبعية املواد 

 ).1(مصطلح اإلدمان



A 
 

 17

Administration  أإلدارة 

هي مجموعة الجهود والتنظيامت واإلجراءات والقواعد التي من شأنها تسـيري العمـل يف املنظمـة 

 ).15(وتحقيقها لألهداف التي أنشئت من أجلها بأقل جهد ومال ووقت وبأعىل كفاءة ممكنة

 Administration In Social Work اإلدارة يف الخدمة االجتامعية

يف منظامت الرعاية االجتامعية التي تعترب رضورية لتحويل السياسـات إىل تنسيق جميع األنشطة 

أو هي طريقة مامرسة تستخدم لتخطيط املهام املتداخلة والوظائف والعـاملني وجميـع . خدمات

 ).1(ما يجد من أنشطة وتعينها وتنسيقها وتقوميها وتسهيلها بهدف تحقيق أهداف املنظمة 

اليب اإلدارة مبـا تتضـمنه مـن عمليـات توجيـه ومراقبـة وتنسـيق كام تعرف عىل أنها تطبيـق أسـ

لتحقيق أغراض مؤسسات الخدمة االجتامعية، ويجب أن يكون القـائم بهـذه اإلدارة ملـام بفنـون 

 ). 42(الخدمة االجتامعية ويتمتع باملهارة التي تؤهله لقيادة العاملني وتحقيق التعاون معهم 

Admission Procedures لدخولإجراءات ا 

مجموعة القواعد واألحكام الظاهرة التي تهدف إىل وضع الفرد تحت رعايـة املنظمـة، أو الوكالـة 

حيث تشـتمل بعـض تلـك اإلجـراءات عـىل أخـذ موافقـة العميـل . االجتامعية أو الوكالة الصحية

Client Consistent أو موافقة األشخاص املسئولني عنه، قبول الخدمة املقدمـة للعميـل، وعـىل  

السامح بالحصول عىل املعلومات الالزمة املتعلقة به من مصادر مختلفة، كاملقابلة مع العميـل أو 

أرسته، استشارة الوثائق والسجالت املختلفة، والحصول عىل التاريخ االجتامعي، ونتائج الفحوصات 

 .الطبية والنفسية

ميل أومن يهمهم أمـره عـىل  مع الع Contractكام تتضمن إجراءات الدخول عىل عملية التعاقد 

إضافة إىل تقديم النصح واإلرشاد إىل العميـل، وكـذلك . تأمني تكاليف الرعاية املقدمة إن لزم األمر

كام تشتمل إجراءات الـدخول عـىل . تنسيق املعلومات وتبادلها مع اآلخرين ملا فيه صالح العميل

 ).1(اء عىل معايري معينةتحديد مدى استحقاق العميل للخدمة وظروف إنهاء تقدميها بن
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Adulthood البلوغ 

، حيث يتمتع الفـرد باألهليـة )1(للفرد جسميا، وعقليا، ونفسيا، وتكليفا، وقانونيا حالة النمو الكامل 
وتختلف الثقافات يف تحديد السن املناسبة للبلوغ وبالتايل ). 13(الكاملة أهلية الوجوب وأهلية األداء 

 .التكليف

Advice نصحال 

نوع من التدخل املهني، يقوم مبقتضاه األخصايئ االجتامعـي مبسـاعدة العميـل للتعـرف عـىل ولفهـم 
وتبـدأ . أبعاد املشكلة التي يواجهها العميل، أو للتعرف عىل أبعاد الوصول إىل تحقيق أهـداف معينـة

 األخصـايئ عملية النصـح بتوضـيح جميـع االعتبـارات املختلفـة املتعلقـة باملوضـوع، ومـن ثـم يقـوم
 ).1(االجتامعي بتوجيه العميل للقيام مبا يراه األفضل له مبا يحقق أهداف عملية املساعدة

Advocate role املدافع 

ويف الخدمـة االجتامعيـة، يقـوم . الفعل املبارش يف متثيـل اآلخـرين والـدفاع عـنهم أو عـن مصـالحهم
ألفراد واملجتمع واملطالبة بها إما مبـارشة األخصايئ االجتامعي بدور املدافع عن طريق حامية حقوق ا

 ).1(أو عن طريق االتصال باملسؤولني

ويقوم األخصايئ االجتامعي بدور املدافع أو مدع عنـدما ال تـتحمس املؤسسـات لتنـاول املوضـوعات 
 . سكان املجتمع-أو تهم-) 19(واملشكالت التي يقدمها

Affect  تأثر(انفعال( 

وهي تعبري ظاهر عن الحالة العاطفية التي مير بها . اعر، واملزاج التي مير بهاحالة تعبري الفرد عن املش
 ).1(الفرد

Affect Congruency  املتطابق) التأثري(االنفعال 

ًعبارة عن توافق مشاعر شخص ما مع مشاعر معظم الناس فيام يخص موضوعا معينـا فعـىل سـبيل . ً
االجتامعي عندما يـرى طفـالً يتعـرض لـألذى، فـإن حالـة املثال، حالة الضيق التي يشعر بها األخصايئ 

 ).1(هذا الطفلالضيق تلك تتوافق مع ما يشعر به معظم الناس تجاه ما يتعرض له 
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Care –After الرعاية الالحقة 

مصطلح يتضمن معنى استمرار العالج ومتابعته، والحفاظ عىل صـحة املـريض بعـد خروجـه مـن 

وتـهـدف الرعاـيـة الالحـقـة إىل ). 1( ـمـن الوكاـلـة االجتامعـيـةاملستـشـفى، أو العمـيـل بـعـد خروـجـه

 ).13(مساعدة املستفيدين منها عىل التوافق مع املجتمع ووقايتهم من االنتكاس 

Aggression العدوانية 

سلوك  يتسم بعنف التعامل والتخاطب مـع اآلخـرين، وميكـن مالحظتـه إمـا مبـارشة كـأن يتخـذ 

أو االعتـداء الجسـمي عـىل ) 13(كالمي بالسب مـثالً أو التشـهري السلوك العدواين شكل الهجوم ال

والعدوانيـة . كام يكون بشكل غري مبارش عندما يأخذ شكل التنافس، أو اإلجهاد الريـايض. اآلخرين

قد تكون مالمئة عندما تستخدم للدفاع عن النفس، أو لتعزيز الذات، كام أنهـا قـد تكـون مـدمرة 

 . للذات أو لآلخرين

 بعض العلامء االجتامعيني هذا املصـطلح لوصـف السـلوك املـؤذي، بيـنام يسـتخدمون ويستخدم

 ).1( لوصف السلوك االيجايب Assertivenessمصطلح التأكيد أو التعزيز 

Agoraphobia الخوف من األمكنة الغريبة أو الواسعة 

تعـاد عـن األمكنـة حالة من الخوف املستمر وغري املسوغ من األمـاكن غـري املعتـادة، أو عنـد االب

املألوفة كاملنزل أو الوطن، ويتصف مـن يعـاين مـن هـذا االضـطراب، بتجنـب األمـاكن املزدحمـة 

واملواصالت العامة، واملرور من القنوات أو االنفاق، إضافة إىل تجنب أي ظرف يكـون فيـه الفـرار 

 . صعبا أو تكون النجدة والحصول عىل مساعدة فيه متعذرة

ماكن الغريبة من االضـطرابات األكـرث صـعوبة بـني مـا يطلـق عليـه أمـراض ويعترب الخوف من األ

 ). 1(اضطرابات الخوف

Aids اإليدز 

حيـث يكـون املـريض عرضـة . مرض فريويس مينع قـدرة الجسـم املناعيـة مـن العمـل

 عـن طريـق تبـادل سـوائل ) HIV(وينتقـل فـريوس اإليـدز . لإلصابة بأمراض مختلفة
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وتكـرث اإلصـابة بهـذا املـرض بـني الشـواذ ). 1(نات املنوية، أو حليـب األمالجسم مثل الدم، الحيوا

 .جنسيا، وبني مدمني املخدرات عن طريق استخدام الحقن امللوثة بالفريوس

Al-Anoon جمعية أرس مدمني الكحول 

يشكل أقارب الكحوليني األسـاس ) بدأ ظهورها يف الواليات املتحدة(جمعية مساعدة ذاتية تطوعية

حيث يلتقي األعضاء بصفة دورية لتبادل الدعم وملناقشـة املشـكالت ذات االهـتامم . ضويتهايف ع

وينحـدر مـن هـذه الجمعيـة فـروع لهـا يف املجتمعـات املحليـة املختلفـة يف . املشرتك فيام بينهم

 ).1(الواليات املتحدة

Alcoholics   مدمنو الخمر(الكحوليون( 

، الكحوليـون هـم األفـراد الـذين يرسفـون يف )W H O(حسب تعريـف منظمـة الصـحة العامليـة

الرشاب، حتى تصل درجة اعتامدهم عىل الخمر الحد الذي يظهـر فيـه اخـتالالت عقليـة واضـحة 

أثناء التعاطي ، وتعطل يف قواهم البدنيـة والصـحية، ويف عالقـتهم االجتامعيـة مـع اآلخـرين، ويف 

 ).3(إنهم بحاجة إىل معاونة عالجيةاضطراب وظائفهم االجتامعية واالقتصادية، ولذلك ف

Alcoholics Anonymous الكحوليون مجهولو الهوية 

جمعية مساعدة ذاتيـة تطوعيـة تتـألف عضـويتها مـن أفـراد مـروا بتجـارب ومشـكالت متعلقـة 

وتقوم . عن طريق اثنني من الكحوليني1935وقد وجدت هذه الجمعية يف العام . بتعاطي الكحول

وتتسم تلـك الجمعيـة .  جامعة محلية يف الواليات املتحدة17,000ن طريق  الجمعية بوظيفتها ع

بأنها مفتوحة ألي فرد يعاين من مشكالت الرشب، كام تتميز ببعدها عن الرسمية حيث ال  ميثلهـا 

 ).1(أي رئيس بصفة رسمية، أو قوانني أو مسؤوليات تحكمها

Alcoholism الكحولية 

 تـعـرف الكحولـيـة ـعـىل أنـهـا تـعـاطي يأـخـذ ـصـفة التـكـرار للمرشوـبـات الكحولـيـة إىل

  الحد الذي معه يترضر املتعاطي صحيا أو اجتامعيا أو اقتصاديا، يصاحب ذلـك عـدم 
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أوهي املبالغة يف تنـاول املرشوبـات الكحوليـة ). 3(القدرة عىل التحكم يف مناسبة أو كمية الرشب

 ).13(تعذر االستغناء عنها، أو تركها بصورة نهائية لدرجة االعتياد عليها و

Alpha Alcoholism إدمان ألفا 

 ، والتـي حـددها بــ إدمـان Jellinekأحد أنواع اإلدمان الكحويل، حسب تصنيف العـامل جيللنيـك 

وإدمـان ألفـا، حـدده جيلنيـك . إلفا، وإدمان بيتا، وإدمان جامـا، وإدمـان دلتـا وإدمـان ايبسـلون

Jellinek  وبقصـد تخفيـف اآلالم ) 59(، بأن يكون التعاطي حسب هذا الـنمط  ألسـباب نفسـية

الجسمية أو االنفعالية بحيث ال يصـل أمـر املتعـاطي إىل درجـة فقـدان القـدرة عـىل الـتحكم يف 

 ).5(الرشب، أو عدم القدرة عىل اإلقالع

Alzheimer’s Disease مرض الخرف 

 النسيان، تعطل القدرة عىل التعلم، الخلـط، إضـافة مرض عقيل عضوي من سامته تشوش الذهن،

ويعتقد أن هذا املرض نـاتج عـن تحلـل قرشة الـدماغ، خصوصـا .  Dementiaإىل فقدان الذاكرة 

 ).1(الجهة األمامية منه

Ambivalence تناقض الوجدان 

ة، كالحـب التي يشعر بها الفـرد بطريقـة تبادليـ) 28(حالة تتناقض فيها العواطف  أو االنفعاالت 

وترجع تلك الحالة يف صـورتها املتطرفـة إىل عـدم القـدرة ) 13(أو السيادة والخضوع . والكره مثال

 ).1(عىل اتخاذ القرار وإىل التغري الرسيع للعواطف والتوجهات تجاه شخص أو فكرة ما

Amnesia فقدان الذاكرة 

. امل عضوية وعاطفيـة أو كلـيهامعدم القدرة عىل تذكر بعض الخربات املاضية أو كلها، نتيجة لعو

فقـدان الـذاكرة . حيث يسبق حدوث فقدان الذاكرة نوعـان فرعيـان مـن فقـدان الـذاكرة الكـيل

أما فقدان الذاكرة األمـامي فهـو . االرتجاعي وهو عدم القدرة عىل تذكر األحداث قبل وقت معني

 ).1(عدم القدرة عىل تذكر األحداث بعد وقت معني
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Amphetamine مفيتامنياال 

نوع من العقاقري املنشطة ذات الصـفة االدمانيـة، تسـتخدم لعـالج بعـض األمـراض واالضـطرابات 

مـام يـؤدي إىل الشـعور باليقظـة وزيـادة . العقلية،  وهي تعمل كمسكن للجهاز العصبي املركزي

اطيها إىل  ويؤدي اإلفراط يف تع. الطاقة والنشاط، والتقليل من اإلحساس بالجوع، والشعور بالراحة

وعىل الرغم من أن املتعاطي يشعر بالنشاط والنشـوة، إال . حدوث إدمان نفيس بدرجات متفاوتة

أنـهـا ـتـؤدي إىل األرق والـتـوتر والقـلـق ونـقـص اـلـوزن الـنـاتج ـعـن ـسـوء التغذـيـة وـعـدم الـشـهية 

 ).5(للطعام

Anaclitic  االعتامدية املرضية 

فهـي حالـة مرضـية إذا . ضيع عىل مـن يقـوم برعايتـهصورة من صور االعتامدية، تشبه اعتامد الر

ويشيع مالحظتها كصورة من صور االكتئاب التي مير بها الفـرد .  لوحظت يف الكبار بصورة متكررة

 ).1(عندما يشعر بالخوف من فقدان محتمل ملصدر هام من مصادر الرعاية

Analysis التحليل 

والنظر إىل العالقات التي تحكم تلك األجزاء . ء ماعملية منتظمة للنظر يف الجزئيات املتعلقة بيش

 ).Psychoanalysis )1ويشيع استخدام هذا املصطلح لإلشارة إىل التحليل النفيس . بعضها ببعض

إن التعريـف (والتحليل هو تفكيك كل إىل أجزاء، إما ماديا كالتحليل الكيميايئ، أو فكريـا كـالقول 

 هو كل منهج أو دراسة تعتمد فحصا معرفيا حتى لو نجـم ، ومن ثم التحليل)هو تحليل املصطلح

 ).25(مبعنى التفكيك ومن ثم إعادة الرتكيب معا ) توليف(عن ذلك 

Anemia فقر الدم 

عبارة عن حالة من االضطراب، تتصف بنقص يف كفاية  نسبة خاليا الكريـات الحمـراء يف الـدم أو 

 أعراضه املبدئيـة يف الشـعور بالتعـب النـاتج وتبدو). 31(عدمها، سواء من حيث الكم أو الكيف 

 ).1(عن عدم قدرة الدم عىل نقل األكسجني بني أجزاء الجسم 
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Anger الغضب 

عاطفة طبيعية وشائعة تحدث استجابة إلدراك الفرد للتهديد أو الرضر، وتتجىل مظـاهر الغضـب 
 مع تالحـق رسيـع يف األنفـاس، يف التهيج، أو الهجوم الكالمي أو البدين، وزيادة يف رضبات القلب،

ًوقد يكون الغضب مستمرا أو متقطعا، كام قد يكون موجا إىل الـداخل .  إضافة إىل الثورة والعناد

ويعتـرب . وقـد يكـون شـعوريا أو ال شـعوريا. أو الخارج، وقد يكون شديدا كـام قـد يكـون خفيفـا
 ).1(تهديدالغضب مرضا إذا أتسم باستمرارية، أو الحدوث دون وجود مصدر لل

Anorexia Nervosa فقدان الشهية للطعام 

اضطراب غذايئ، يكرث حدوثه بني البنات والسيدات الصغريات،يأخذ شـكل الـرفض املسـتمر لألكـل 
مـن املعـايري الطبيـة . مام ينتج عنه نقص حاد يف الوزن، سوء التغذيـة، وتوقـف الـدورة الشـهرية

وينظر إىل هذا االضطراب . أو أكرث من وزن الجسملتشخيص هذا االضطراب، فقد ما يعادل الربع 
 ).1(املهدد للحياة، عىل أنه مرتبط بصورة مضطربة عن الجسم، أو خوف مبالغ فيه من البدانة

Anthropology االنرثبولوجيا 

دراسة الجامعات البرشية قاطبـة بتفاصـيلها "ويعرفها بعضهم عىل أنها ). 29(علم دراسة اإلنسان 
ومجال األنرثوبولوجيا مجال واسع ومعقد فهـو يهـتم بدراسـة ). 25" (ع بقية الطبيعةوبعالقاتها م

األنرثوبولوجيـا االجتامعيـة، (والثقافيـة ) األنرثوبولوجيا الفيزيقية(اإلنسان من الناحيتني الفيزيقية 
 ). 29) (علم اآلثار، الخ

 التكـاميل الـذي يهـدف إىل تحديـد وتتميز األنرثوبولوجيا بالنظرة الكلية الشاملة، أي املنهج الكيل
جميع عنارص الثقافة يف مجتمع ما، فمثال عىل االنرثوبولوجي عند دراسة مجتمع ما، أن يبحـث يف 

 ). 30(كل عنرص مادي أو اجتامعي أو فكري يف حياة ذلك املجتمع 

 وـهـي تـهـتم بدراـسـة. وـمـن ـفـروع عـلـم األنرثوبولوجـيـا، األنرثوبولوجـيـا االجتامعـيـة
 كام تهتم فروع األنرثوبولوجيا االجتامعية بتحليـل. ت االجتامعية من الثقافة العالقا

 البناء االجتامعي للمجتمعـات اإلنسـانية وخاصـة املجتمعـات شـبه البدائيـة التـي 
 يظهر فيها بوضوح تكامل ووحدة البناء االجتامعي، وهكذا يرتكز اهتامم هذا الفرع 
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الدراسـة العميقـة التفصـيلية للبنـاء االجتامعـي وتوضـيح بالقطاع االجتامعي للحضـارة ويتميـز ب

الرتابط والتأثري املتبادل بني النظم االجتامعية، ومن أبرز الرواد يف األنرثوبولوجيا االجتامعية العـامل 

 ).30(ونظريته الوظيفية "  راد كليف"

Antisocial Behavior  االجتامعي غري(السلوك املضاد للمجتمع( 

ال التي تتسبب يف انعزال الفرد عن الناس، أو يف حدوث رصاع مستمر مع اآلخـرين منط من األفع

 ).1(أو مع املؤسسات االجتامعية

 ).13(وهو السلوك الذي يتميز بكراهية القيود والقوانني االجتامعية والخروج عليها 

Antisocial Personality الشخصية غري االجتامعية 

آلخـرين، يتصـف بعـدم تحمـل املسـؤولية، وعـدم القـدرة عـىل منط يتمثل يف عدم التكيف مـع ا

اإلحساس بالذنب، أو الندم من األفعال التي تتسبب يف إحداث رضر لآلخرين، رصاع مسـتمر مـع 

الناس ومع املؤسسات االجتامعية، النزعة للوم  اآلخرين وعدم التعلم من األخطاء، قدرة منخفضة 

وتصـنف . لوكيات تشري إىل عجز يف االخـتالط مـع النـاسعىل تحمل اإلحباطات، إضافة إىل نهج س

 ).1(تلك الشخصية  ضمن أكرث االضطرابات الشخصية شيوعا

Anxiety القلق 

وعندما مير شخص بهذا الشعور دون . عبارة عن شعور باالنزعاج والتوتر، وإحساس وشيك بالخطر

دث القلـق بصـورة مسـتمرة أما عندما يحـ. وجود سبب محدد له، فإن ذلك يعرف بالقلق العائم

ومتكررة بحيث يؤثر يف طريقة العيش أو يف اإلحساس بالسعادة فإنه يصـنف كاضـطراب يسـمى 

 ).1(اضطراب القلق

Apgar Rating  الصحي" أبجار"مقياس 

ويتكـون هـذا .  لقياس درجة الصحة لـدى املواليـد1954 عام  Verginia Apgarمقياس صممته 

تلـك . 2 أو 1 أو 0حيـث يكـون لكـل متغـري قيمـة مـن ثـالث، إمـا املقياس من خمسة متغريات ب

 :املتغريات وأقيامها كام ييل

 . رضبات القلبمعدل . 1
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 .الجهد التنفيس. 2

 . التأثري االنعكايس. 3

 .اللون.4

 درجـات، فهـو يتمتـع 10وبناء عىل هذا املقياس فإن الرضـيع الـذي يحقـق . درجة العضالت. 5

 ).1(بصحة جيدة

Aphasia فقدان املهارة اللغوية 

وفقدان املهـارة اللغويـة يـأيت يف عـدة . عدم القدرة عىل استخدام املهارات اللغوية التي سبق امتالكها

 :أنواع منها

 .فقدان القدرة اللفظية. 1

 .فقدان القدرة عىل فهم الكلامت املكتوبة أو املنطوقة. 2 

 .يقة صحيحةفقدان القدرة عىل تركيب الكلامت أو الجمل بطر. 3 

 ).1(اجتامع أكرث من نوع من األعراض السابقة. 4 

Applied Social Work Research البحوث التطبيقية 

ويف الخدمـة االجتامعيـة تهـدف ). 1(عبارة عن دراسة منتظمة تستخدم نتائجها لحل مشـكلة حاليـة

ت املنبثقـة مـن املامرسـة البحوث التطبيقية  إىل إليجاد نتائج عملية، كام أنها موجهـة لحـل املشـكال

 ).4(املهنية للخدمة االجتامعية

Appointment  تعيني/ مقابلة / موعد 

وبني العميل عىل تعيني مدة ) أو مهني آخر(اتفاق  بني  األخصايئ االجتامعي موعد أو مقابلة .1  

يـد بصـفة وعادة ما يحتفظ األخصايئ االجتامعـي العيـادي مبفكـرة لتسـجيل املواع. محددة لالجتامع

ومن .  دقيقة إىل ساعة للمقابالت الفردية أو ملقابلة األزواج50تلك اللقاءات عادة ما تدوم من . يومية

 ). 1(ً دقيقة للقاء الجامعة، كام قد تأخذ وقتا أطول يف حالة الزيارات املنزلية120 إىل 90

 عليه الرأي مـن األفـراد بنـاء ًالتعيني يف اإلدارة التعيني هو إسناد الوظيفة رسميا إىل من استقر. 2

عىل رشوط التعيني املقررة، وعىل صدور األمر بذلك مـن إدارة املنشـأة أو الجهـة التـي سـيلتحق بهـا 

 ).32(املوظف 
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Aspiration الطموح 

أو هو رغبـة قويـة لتحقيـق إنجـاز ). 44(الطموح هو التطلع إىل الوصول إىل هدف إنجازي معني 

ـول إىل يشء ـال أو للوـص ـا ٍـع ـطلح ). 54( ـم ـان مـص ـا ـك ـن هـن ـوح (وـم ـتوى الطـم  Level ofمـس

Aspiration) (44 .(انظر اإلنجاز، مستوى اإلنجاز، مستوى الطموح. 

Aspiration Level مستوى الطموح 

مستوى اإلجادة مستقبال فيام يتعلق بواجب مألوف يأخذ الفرد عىل عاتقه الوصول إليـه بعـد أن 

كام يشـري مسـتوى الطمـوح إىل أي ). 53(قبل يف ذلك الواجب يكون قد علم مستوى إجادته من 

يشء يتوقعه الفرد من حيث أسلوب أدائه، سواء تعلـق ذلـك باختيـار مسـتوى الطمـوح ذاتـه أو 

 ).42(مبوقف الفرد يف حياته عموما 

ويعرف مستوى الطموح أيضا عىل أنه املستوى الذي يرغب الفرد يف بلوغـه أو يشـعر بأنـه قـادر 

 ).53(غه، وهو يسعى إىل تحقيق أهدافه يف الحياة وإنجاز أعامله اليومية عىل بلو

Assessment التقدير 

هو عملية منتظمة من خاللها يتم تحديـد الطبيعـة واألسـباب والتطـورات واألعـراض واألشـخاص 

 والتقدير يعترب الوظيفة األساسـية للخدمـة االجتامعيـة مـن خـالل. واملواقف املتعلقة مبشكلة ما 

 ).1(ما أسبابها؟ وماذا ميكن عمله لتخفيفها وحلها؟  ( بحث ودراسة وفهم املشكلة 

Attachment  ارتباط(تعلق( 

عبارة عن ربط عاطفي بني أفراد بناء عىل االنجذاب والتبعية،حيث ينمو خالل فـرتات حاسـمة يف 

 ). 1(الحياة، ورمبا يختفي ذلك االرتباط عندما ال يجد الفرد أي معنى للعالقة
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Authoritarian التسلطية 

تتعلق التسلطية بنظام يوجد يف بعض املنظامت االجتامعية واالدارية، حيث يكـون هنـاك غيـاب 

نسبي للدميقراطية فيام يتعلق بعمليات صنع القرار أو التنفيذ التي ال تـتم إال بنـاء عـىل موافقـة 

 النظـام، فـإن العقوبـات توقـع عـىل أعضـاء ووفقا لهذا. األعضاء املنتمني للسلم األعىل يف املنظمة

 ).1(املنظمة الذين ال يتقيدون مبوجبه، بينام يكافأ األعضاء املطيعون

Autism  التوحد 

اضطراب يف النمو، فيه يظهر عىل الفرد عدم االهتامم بالعامل الخارجي، وعدم القدرة عىل االرتباط 

اهتامماتـه بالكاـمـل إىل رغباـتـه وأحاسيـسـه حيـث يعتـقـد بأـنـه يرـكـز . بالنـاس وباألـشـياء بفاعلـيـة

ومن األعراض األخرى لهذا االضطراب، وجود عجـز يف املهـارات االجتامعيـة واالتصـالية، . الداخلية

وتشـيع . إضافة إىل استخدام أساليب غريبة لالرتباط باآلخرين، واستجابات غري عاديـة لألحاسـيس

 ).1(تلك الحالة بني األطفال الصغار، والرضع

Autonomous Practice املامرسة االستقاللية 

عبارة عن االستقالل النسبي لألخصايئ االجتامعي فيام يتعلق باملامرسة املهنية، واتخـاذ القـرارات، 

بحيـث يقـوم األخصـايئ االجتامعـي بوضـع معـايري األداء، ومراقبـة . ومتطلبات الوكالة االجتامعية

تقالل التام، إذ إن جميع املهن وما يتعلق بهـا مـن أنشـطة وهذا ال يعني االس. تنفيذ األعامل ذاتيا

مهنـيــة تخـضــع ـعــادة ألنظـمــة معيـنــة توجهـهــا إىل ـحــد ـمــا عواـمــل اجتامعـيــة، وأخالقـيــة، 

وقد يستخدم بعض األخصائيون االجتامعيون هذا املصطلح لإلشارة . وقانونية،وسياسية، واقتصادية

 ).1(إىل املامرسة الخاصة

 Autonomy ةاالستقاللي 

أو القـدرة . يعني هذا املصطلح إحساس الفرد بقدرته عىل الـترصف دون االعـتامد عـىل اآلخـرين

 ).1(كام يعني أيضا التحرر من سيطرة اآلخرين. عىل تلبية االحتياجات ذاتيا
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كام يعني هذا املصطلح يف السياسة وضـع الجامعـة التـي يكـون لهـا الحـق يف أن تـنظم شـؤونها 

 ).13(خارجي بنفسها دون أي ضغط 

Aversion Stimulus  املنفر(املثري البغيض( 

أحد املصطلحات املستخدمة يف مدخل تعديل السلوك، ويقصد به يشء ما أو موقف معني، يعرفه 

 ).1(الفرد كيشء مؤمل أو غري سار بحيث يحاول تجنبه بقدر ما يستطيع

Aversion Therapy  املنفر(العالج البغيض( 

ستخدم يف العالج السلويك، يهـدف إىل الـتخلص مـن السـلوك السـيئ مثـل األكـل إجراء غالبا ما ي

الزائد، أو تعاطي املسكرات أو املخـدرات عـن طريـق ربـط السـلوك املـراد الـتخلص منـه بخـربة 

 ).1(ًسواء أكان هذا املثري حقيقيا أو متخيالً) مثري بغيض أو منفر(سيئة

Avoidance  االبتعاد(التجنب( 

فيقصد به إجراء مبقتضاه تتأجل اسـتجابة تعديل السلوك هذا املصطلح ضمن مدخل إذا استخدم 

أمـا اسـتخدام ذلـك املصـطلح يف ). عـكيس(الفرد أو تتفادى الظهور يف ظل وجـود موقـف بغـيض

، فيقصد به حيلة دفاعية تشبه اإلنكـار،  Psychodynamic Theoryنظرية الديناميات النفسية  

ف أو أشياء معينة ألنها متثـل نبضـات ال شـعورية أو عقوبـات لتلـك وتتعلق برفض مواجهة مواق

 ).1(النبضات
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B 
Barbiturates العقاقري املسكنة 

وهي عقارات مثبطة تعمل عند تعاطيها عىل تسـكني الجهـاز . أحد العقاقري ذات الصفة اإلدمانية

إال أنه يساء استخدامها ويـتم تعاطيهـا . تستخدم كعالج لألرق واضطرابات النوم. املركزي العصبي

وقـد . ار الجرعـات التـي يحـددها الطبيـبيف بعض األحيان دون وصفة طبية، أو دون تقيد مبقـد

تتسبب الجرعات الزائدة منها يف تهبيط الجهاز املركزي العصـبي، واضـطراب يف الجهـاز التـنفيس، 

أـمـا األـعـراض . والـنـبض الرسـيـع، وـبـرودة الجـلـد واـسـرتخائه، إـضـافة إىل الغيبوـبـة اـحـتامل الوـفـاة

عـاش والهـذيان والتشـنجات مـام يتطلـب االنسحابية لهذا العقار فتتمثل يف حدوث القلـق واالرت

 ).  5(إسعاف الحالة بصورة رسيعة

Battered Child Syndrome متالزمة الطفل املعذب 

. مصطلح يشري إىل تعرض الطفـل الصـغري لـلرضب أو اإلسـاءة الجسـدية أو النفسـية أو الجنسـية

تلـك . ل هم مصـدر اإلسـاءةلني عن رعاية الطفووغالبا ما يكون أحد الوالدين أو األقارب أو املسؤ

 ).1(ية كنتيجة لغضب ال ميكن السيطرة عليهاإلساءة إما أن تكون متعمدة أو قرص

Battered Spouse Syndrome  الزوجة املعذبة/متالزمة الزوج 

 الزوجة عىل األغلب لإلساءة الجسمية أو النفسـية مـن الطـرف أومصطلح يشري إىل تعرض الزوج 

 ).1(إىل اإلساءة التي تأخذ شكل العنف الجسدي أكرث من اإلساءة النفسيةويشري التعذيب . اآلخر
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Batterers Anonymous املعذبون مجهولو الهوية 

جمعية دعم ذايت، لها أفرع متعددة يف املجتمعات املحليـة، يتكـون أعضـاؤها مـن األزواج الـذين 

حيث يساعد األعضاء بعضهم . أو الزوجات الاليت يعذبن أزواجهن) عىل األغلب(يعذبون زوجاتهم

ولذلك فهم يجتمعون بانتظام لتشجيع بعضـهم بعضـا . أو بعضهن للتخلص من السلوك التعذيبي

وجود صديق من األعضـاء (ودعمهم، ويعتمد هؤالء األعضاء إضافة إىل ما سبق عىل نظام الصديق

 ).1(، ونظام الخط الساخن)يدعم الصديق اآلخر

Battery التعذيب 

 ).1(يب اإلساءة يأخذ شكل العنف الجسدي أو النفيس واإليالم تجاه طرف آخرأحد أسال

Bed –Wetting  بلل الفراش(التبول غري اإلرادي( 

. خروج البول دون إرادة، غالبا يحدث لألطفال، إما نتيجة ملرض عضوي أو نتيجـة لعوامـل نفسـية

ًعد انتكاسـة للطفـل بعـد أن كـان قـادرا وغالبا ما يحدث التبول غري اإلرادي أثناء النوم، كام أنه ي

 ).1(عىل التحكم بعملية التبول

Behavior السلوك 

ويشـتمل ذلـك عـىل جميـع األنشـطة التـي ميكـن . هو أي فعـل أو اسـتجابة صـادرة مـن الفـرد 

أو هو الفعل االجتامعي الذي ميكن مالحظته أو استنتاجه أو وصـفه مبعـزل . مالحظتها أو قياسها 

وهـي كـذلك ). 1(ًعلني سواء كانت تلك امليول قيام أو عادات أو عقائد أو اتجاهات عن ميول الفا

جميع األفعال الظاهرة للعيان التي تصدر عن الكائن الحي استجابة ملوقف ما، وتكون عضـلية أو 

 ).13(عقلية أو هام معا، وترتتب هذه االستجابة عىل تجربة هذا الكائن السابقة 

Behavioral ِ Assessment  السلوكتقدير 

ـتعلم االجتامعــي، رســم أو  ـة اـل ـدخل تعــديل الســلوك ويف نظرـي ـدير الســلوك يف ـم ـي تـق  يعـن
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ويعتمد وصف تلك األمنـاط عـىل . وصف أمناط السلوك غري املرغوب فيه، والظروف املتحكمة بها

واألسـباب  السـلوك أداءدون االعتامد عـىل البحـث عـن املعـاين وراء ). الظاهرة(املالحظة املبارشة

 ).1(هذا االتجاه يعكس ما تراه املدخل النفيس االجتامعي لتقدير السلوك. الباطنة فيه

Behavioral FAMILY Therapy العالج العائيل السلويك 

استخدام نظرية الـتعلم االجتامعـي واألسـاليب العالجيـة املـأخوذة مـن مـدخل تعـديل السـلوك 

حيث يقوم املعالج السلويك مبساعدة أعضاء العائلة . ةملساعدة العائالت عىل تحقيق أهداف معين

ومـن ثـم اقـرتاح مـدخل حـل .  ظاهرةأفعاللتحديد واضح وتعريف ملشكالتهم ووضعها يف شكل 

 .املشكلة السلويك الذي يوافق عليه جميع األعضاء واستخدامه للتعامل مع املشكلة

إضـافة إىل ) عـدد األفعـال الظـاهرة(يا املنزلية ومالحظة سلوكيات معينة حساباملسؤولياتوتعترب 

املحافظة عىل مستوى معني االتصال بني أعضاء العائلة،  جزء من األنشـطة التـي متـارس عـادة يف 

 ).1(مثل هذا التدخل العالجي

Behavioral Modification مدخل تعديل السلوك 

ق تحليـل السـلوك أسلوب يهدف إىل تقدير السلوك وتغيريه عن طريق االعتامد يف ذلك عـىل طـر

 املنبثـقـة ـمـن اـملـؤثر الرشـطـي، واالـسـتجابة الرشطـيـة، ونظرـيـة اـلـتعلم املـبـادئالتطبيقـيـة وـعـىل 

 ).1)(رسم منوذج أو قدوة(االجتامعي، عىل سبيل املثال، التعزيز اإليجايب، واإلبطال، والنمذجة

Behavioral Rehearsal متثيل السلوك 

جتامعـي أو مهنيـون آخـرون، خصوصـا ممـن هـم أنصـار  االاألخصـايئتقنية عالجيـة يسـتخدمها 

للمدخل السلويك، مبقتضاه يقوم املهني باقرتاح أو أداء السلوك املرغـوب أمـام العميـل، ومـن ثـم 

 .تشجيع العميل من خالل عملية الوصف أو لعب الدور أو التمثيل لسلك سلوك مشابه ملا قام به

والتكرار لهذا السلوك، يف ظل محيط آمـن يف مكتـب من خالل املامرسة وعملية التغذية الراجعة، 

 ).1( االجتامعي، غالبا ما ينجح العميل يف تحقيق السلوك املرغوب يف وقت مالئماألخصايئ
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Behavioral Theory املدرسة السلوكية 

تعترب السلوكية أحدى املدارس املستخدمة يف علم النفس ويف بعـض العلـوم األخـرى ذات الصـلة، 

 ،   J.B. Watson  ، والعـامل واتسـن Ivan Pavlovدت عن طريق العامل إيفـان بـافلوف التي وج

وتعتمـد املدرسـة السـلوكية عـىل تفسـري .  ، إضافة إىل علامء آخرين B.F. Skinnerوالعامل سكرن 

ومـن أهـم أساسـيات هـذا .  السلوك فقط من خالل االستجابات التـي ميكـن مالحظتهـا وقياسـها

 إمنا هي سلوكيات متعلمة، ومبا أنها كذلك فإنـه ميكـن  السيئاد بأن أمناط السلوك االتجاه، االعتق

 إليـهكـام يـرفض االتجـاه السـلويك مـا تـذهب ). تعـديلها(أي )عدم تعلمها( تعلم القيام بها أيضا

رفـض (فرضـية الالشـعور،  مدرسة التحليل الـنفيس خصوصـا فـيام يتعلـق بفرضـية االسـتبطان أو

. حيث ترى السلوكية بأن مثل تلك الفرضيات غري علمية)13) (الستبطان منهجاالشعور موضوعا وا

وقد ظهر العديد من املفاهيم النظرية والطرق العالجية املبنية عىل االتجاه السلويك، وذلـك مثـل 

 ).1(نظرية التعلم االجتامعي ومدخل تعديل السلوك

،  R ــ  Sة، كام يعرب عنها بالقانون ويجزئ املذهب السلويك السلوك إىل وحدات فسيولوجية صغري

 ).28(أي املثري يعطي استجابة 

Behavioral Therapy العالج السلويك 

تقـدير  مـدخل تعـديل السـلوك يف الجلسـات العياديـة وذلـك بهـدف ملبـادئعبارة عـن تطبيـق 

، مـن سـيةاملخاوف، والقلق، واالكتئـاب، واالنحرافـات الجنالسلوكيات غري املرغوبة وتعديلها مثل 

وغريهـا حيـث يـتم تطبيـق ) 28(املشكالت السلوكية، من خالل االعتامد عىل االستجابة الرشطية 

 ).1( باالعتامد عىل صالحيتها من خالل البحوث التجريبيةاملبادئتلك 

Bereavement العزاء 

تكيف مـع عملية مبقتضاها، يقوم الفرد مبراجعة الذكريات املتعلقة مبوت عزيز عليه أو فقده، وال

وهناك مراحل طبيعية من العزاء ميـر بهـا الفـرد حتـى يرجـع ). 1(ما سببه هذا الفقد من حرمان

 .لحالته الطبيعية
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Beta Alcoholism إدمان بيتا 

 ، والتـي حـددها بــ إدمـان  Jellinekأحد أمناط اإلدمان الكحويل،حسب تصنيف العامل جيللنيـك 

ويف النمط اإلدماين بيتا تظهر عـىل . ، وإدمان بيتا، وإدمان جاما، وإدمان دلتا وإدمان ايبسلونإلفا

 والحموضـة، واخـتالل والقـيء الهضـم والكبـد كاضـطراباملتعاطي أعراض عضوية وفسيولوجية 

 ).5(االمتصاص

Bias التحيز 

لـك املشـاعر ناتجـة عـن وعـادة مـا تكـون ت.  توجه معني يؤثر يف املشاعر املوجهة نحـو شـيئا مـا

 .فكرة، أو يشء استعدادات الفرد اإليجابية أو السلبية تجاه فرد، أو جامعة، أو

كام يستخدم مصطلح التحيز يف البحوث ليقصد به نزعة نتائج البحث يف اتجاه معني نتيجة لعدم 

كـام ). 1( إجراءات سحب العينة، أو نتيجة لسـوء اسـتعامل األدوات اإلحصـائية أو البحثيـةمالمئة

وبـني القيمـة املتوسـطة ) True Value(ينظر إىل التحيـز عـىل أنـه الفـرق بـني القيمـة الحقيقيـة

)Average Value (فعىل سبيل املثال شخصية الباحث يف أثنـاء املقابلـة . التي استخلصها الباحث

املتحصـلة قد تؤثر يف استجابات املبحوث، أو أن الباحث يتأثر بشخصية املبحوث، فتكون النتـائج 

 ).2(الحصول عليها لو مل يكن هذا التأثري) عىل األقل افرتاضيا(مخالفة للحقيقة، التي ميكن 

Bibliotherapy  العالج بالروايات والشعر 

يقصد بهذا املصطلح استخدام األدب والشعر لعالج الناس الذين يعانون من مشكالت عاطفية، أو 

 الجامعـات االجتامعيـةبـا مـا يسـتخدم يف العمـل مـع هذا النـوع مـن العـالج غال. أمراض عقلية

، وقد أفادت التقارير بأنه فعال مع جميع املراحـل العمريـة ويف املؤسسـات الجامعات العالجيةو

، إضافة إىل فعاليتـه مـع النـاس األصـحاء )Outpatients (العمالء الخارجينيالعالجية، وكذلك مع 

 ).1(لة للنمو والتطور الشخيصالذين يرغبون يف املشاركات األدبية كوسي
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Bigamy التعدد الزواجي 

شكل من أشكال الزواج، يسمح فيه للرجل بأن يتزوج أكرث من زوجة، ويف بعض الثقافـات تتـزوج 

كام متنع بعض الثقافات أي نوع من التعدد الزواجـي، بيـنام . املرأة أكرث من زوج يف الوقت نفسه

 ).1(ن التعدد الزواجيتسمح ثقافات أخرى بنوع واحد فقط م

Bimodal املنحنى التكراري ثنايئ القمة 

يف التوزيع التكراري، يقصد باملنحنى التكراري ثنـايئ القمـة، وجـود قيمتـني يف التكـرار أعـىل مـن 

 ).6(األقيام املجاورة لهام، كام أنه ليس بالرضورة أن تكون تلك القمتان متساويتني يف قيمتيهام

Biofeedback الراجعةالتغذية  

طريقة يتدرب عليها الفرد ليستطيع تعديل العمليـات الداخليـة ألعضـائه الحيويـة، مثـل معـدل 

.  دقات القلب، وشد العضل، وضغط الدم، ونشـاط موجـات الـدماغ عـن طريـق املراقبـة الذاتيـة

وعادة ما متارس هذه الطريقة مبساعدة آلة تعطي معلومات عن طبيعـة التغـريات التـي تحـدث 

يات األعضاء الحيوية، بحيث تعرض النتائج بوساطة شاشة العرض املوصلة باآللة مام يعطـي لعمل

, فعـىل سـبيل املثـال. تغذية راجعة مبارشة للفرد، لتساعده  عىل محاولة التحكم بتلك العمليـات

 دقيقـة مـن بـدأ 15فعندما توضح شاشة العرض أمام الفرد معدل انخفاض ضغط الدم لديه بعد 

عالجية فإنه يحول الـتحكم بـذلك إمـا بالزيـادة أو النقصـان أو املحافظـة عـىل املعـدل الجلسة ال

 ).1(نفسه، عىل الرغم من عدم معرفته بالكيفية التي تم بها تعلم هذه املهارة

Body Language  لغة الجسم 

 بعـض  الجسم وحركاته إليصال رسـالة معينـة وتسـمى يفأعضاءأحد أنواع االتصال، باستخدام تعابري 

وكام هي الحال يف االتصال امللفوظ، فإن لغة الجسم تختلف من ثقافـة .  غري امللفوظاالتصالاألحيان 

 االجتامعيون عند تقدير موضوع يتعلق بعميل ما عىل لغة الجسم مبا األخصائيونويعتمد . إىل أخرى

ًتتضمنه من معان قد تعطي أبعادا أخرى للموضوع  بهـا العميـل البنـه أوفمثال الطريقة التي ينظـر . ٍ
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 .  واالبناألبمدى املسافة التي تفصلهام عن بعض لها معنى يعرف طبيعة العالقة بني 

Brainstorming  إثارة األفكار(العصف العقيل( 

 عن طريق تجميـع األفكار، يقصد بهذا املصطلح طريقة لتحفيز منو اإلداريةيف الخدمة االجتامعية 

يع النقاشـات املفتوحـة يف الوقـت الـذي يـتم فيـه تأجيـل النقـد أو موظفني وقادة معينني وتشج

 ).1(التحليل لألفكار املطروحة، مام يتيح عملية تطور الفكرة محل النقاش

 عمليات املناقشة الجامعية التي يشجع فيهـا أفـراد املجموعـة إحدى"كام يعرفه بعضهم عىل أنه 

قة، ولكن يحدد فقط الهدف األسايس، وذلك عىل تبادل وجهات النظر، واملناقشة بدون خطة مسب

لتوليد أكرث ما ميكن من األفكار واالقرتاحـات املبتكـرة الخالقـة يف حـدود فـرتة مـن الـزمن قصـرية 

 ).32" (نسبيا

Brief Therapy العالج القصري 

 أي نوع من العالج النفيس أو التـدخل العالجـي يف الخدمـة االجتامعيـة العياديـة بحيـث تكـون 

ويتميـز العـالج املخـترص بـأن . اف املرغوبة وعدد الجلسات العالجية الالزمة محـددة سـلفااألهد

 ).1(أهدافه محددة، ومخطط، ونشط، ومركز،إضافة إىل أنه موجه نحو مشكالت أو أعراض معينة

Bulimia النهم املريض 

قصـودة شهية مفرطة مرضية لألكل، تأخذ شكل رشاهة دوريـة، يتبعهـا عمليـات تخلـص ذاتيـة م

لألكل بوساطة وسائل مختلفة، مثل االستفراغ، استخدام املسهالت، أو حبـوب الحميـة، أو مـدرات 

النهم املريض يبدأ عادة كوسيلة للحمية، وعندما يحدث الجوع يبدأ الفـرد باألكـل، إال أنـه .  البول

ة، ومـن ثـم ، مام ينتج عنـه معـاودة األكـل بزيـاداألكليشعر بالذنب، فيبدأ بعملية التخلص من 

الشعور بالذنب، ومعاودة الحمية، وهكذا تستمر العملية، فإذا تركت دون تدخل فإن مضاعفاتها 

 ).1(قد تعرض الفرد للوفاة
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Bureaucracy النظرية البريوقراطية 

ومـن  .  Max Weber للمنظامت، ابتدعه العـامل األملـاين مـاكس فيـرب اإلداريأحد مناذج التنظيم 

النموذج، تحديد دقيق للواجبات التي يقوم بهـا املوظفـون، تقسـيم الوظـائف أهم خصائص هذا 

وتوزيعها بطريقة محددة بحيث ال يشغلها إال املؤهلـون، تقسـيم هرمـي للتنظـيم بحيـث ترتكـز 

القوة اإلدارية يف رأس الهرم، االتصال بني املوظفني يتم عـن طريـق القنـوات الرسـمية ، إجـراءات 

ً تتم إال بناءا عىل الجدارة واالستحقاق، فصل كامل بني األمور الشخصـية وبـني التعيني والرتقيات ال

 .  العمل الرسمي

، وتحقيـق األعـاملوعىل الرغم من إيجابيات هذا النموذج املتمثلة يف دقته، وتركيـزه عـىل إنجـاز 

ة إىل األهداف املرسومة، إال أنه يعاب عليه إغفالـه التنظـيم غـري الرسـمي داخـل املنظمـة، إضـاف

كام انه ينظر إىل املنظمـة . إغفاله الجانب اإلنساين داخل التنظيم، والنظر إىل اإلنسان العامل كآلة

 ).33(يؤثر وال يتأثر بالبيئة املحيطة  كنظام مغلق ال

وقد يدل املصطلح عىل اإلدارة الحكوميـة أو التنظـيم الحكـومي، كـام قـد يسـتخدم للتعبـري عـن 

 ).32( منهم مسؤوليةة مبصالح الجامهري ودون سيطرة املوظفني دون مباال

Burn Out امللل الوظيفي 

مـن مظـاهره وضـوح بـوادر السـأم . صورة من صور االكتئاب املتعلقة بضغوط العمل وإحباطاته

عىل العامل، عدم وجود الدوافع للعمل وفقد القدرة عىل االبتكـار، كـام ال يبـدو عليـه االسـتجابة 

 ).1(ألي ظروف تحسينية
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Case حالة 

 االجتامعي مع هذا الفرد األخصايئفرد أو أرسة يتعرض أي منهم ملشكلة اجتامعية، بحيث يتعامل 

 ).13(أو تلك األرسة للمساعدة عىل إيجاد حل للمشكلة 

 

Case Conference  الحالة) مؤمتر(تداول 

 فيـه األعضـاء املهنيـون إجراء يستخدم يف الوكاالت االجتامعية، وبعض املنظامت األخـرى يجتمـع

، وتقـديرات خطـة التـدخل املهنـي، التـدخل املهنـيملناقشة مشكلة عميل ما، من حيث أهـداف 

 االجتامعيـني املعنيـني بتقـديم خـدمات مبـارشة األخصائينيويتشكل األعضاء عادة من .   املشكلة

تامع مناقشة الحالـة وقد يشارك يف اج.   عليهماملرشف املهنيللعميل أو لنسق العميل إضافة إىل 

 اجتامعيون من وكاالت أخـرى لهـم خـربات متخصصـة ومشـابهة إمـا للمشـكلة محـل أخصائيون

كـام قـد يشـارك يف .  النقاش أو خربات متخصصة مع فئة تشبه تلـك التـي ينتمـي إليهـا العميـل

االجتامع مهنيون آخرون من تخصصات مختلفة ملـا ميكـن أن يقـدموه مـن معلومـات إضـافية أو 

ويف بعض األحيان يستعان بأحد زمالء العميـل أو أقاربـه للمشـاركة يف االجـتامع . صيات معينةتو

 ).1( أخرى للمساعدةمصادرلإلجابة عن أسئلة تفيد يف تقديم معلومات أو 

اجتامع األفراد املشرتكني يف دراسة حالة ملناقشتها واالتفاق عىل " كام يعرف مؤمتر الحالة عىل أنه 

 ).13" (ب اتباعهالعالج الواج
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Case Finding البحث عن الحالة 

يعـنـي البـحـث ـعـن الحاـلـة تـلـك العملـيـة الـتـي ـيـتم ـمـن خاللـهـا البـحـث والتـعـرف ـعـىل األـفـراد 

 الوكالة التي يعمل مسؤوليةوالجامعات املحتاجني للمساعدة أو عمن ميرون مبشكالت تقع ضمن 

 ).1(ة إليهم االجتامعي وذلك بغرض تقديم املساعداألخصايئبها 

Case History تاريخ الحالة 

وقـد يسـتخدم هـذا .  دراسة متعمقة لحياة فرد معني منذ طفولته املبكرة حتـى الوقـت الـراهن

وميكـن اسـتخدام تـاريخ .  املصطلح ليشري إىل سجل الخربة الفردية أو املرض أو التعليم أو العـالج

 ).13(بع أدوار ومواقف اجتامعية معينة الحالة لفهم سلوك شخص معني أو إلقاء الضوء عىل طا

Case Integration تكامل الحالة 

 االجتامعيني ومقدمي الخدمات من التخصصات األخـرى األخصائينيتعني عملية تنسيق أنشطة ش

ويعني التنسيق ضـامن أن تكـون . الذين يسعون يف الوقت نفسه إىل تلبية احتياجات عميل معني

ًستمرة وقابلة للتجميع وغري مزدوجة كام تكـون موجهـة قصـدا نحـو الخدمات املقدمة للعميل م

 ).1(تحقيق األهداف نفسها

Case Load عبء الحالة 

الً عنهـا يف وقـت و االجتامعـي مسـؤاألخصـايئيقصد بعبء الحالة مجموع الحـاالت التـي يكـون 

 ).1(معني

Case Management إدارة الحالة 

ق جميع أنشطة املساعدة نيابة عـن عميـل أو مجموعـة  تهدف إىل تنسياإلجراءاتمجموعة من 

 التابعني لوكالة اجتامعيـة معينـة أو األخصائيني عدد كبري من اإلجراءاتومتكن تلك .   من العمالء

وكاالت مختلفـة مـن تنسـيق جهـودهم لخدمـة عميـل معـني مـن خـالل مفهـوم فريـق العمـل 

Teamwork مام يؤدي إىل توسيع مدى الخدمات املقدمة . 
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ويتضمن مفهوم إدارة الحالة مراقبة تطور وضع العميل واحتياجاته التي يتم تقدميها عـن طريـق 

 اإلنسـانيةمهنيني آخرين أو وكاالت اجتامعية أو مؤسسات الرعايـة الصـحية أو بـرامج الخـدمات 

 ، إضـافة Case Findingًكام يتضمن هذا املفهوم مفهوما آخر وهو البحث عن الحالـة . املختلفة

 .إىل تقدير مستمر وشامل متعدد الجوانب لحالة العميل

وميكن أن يتم تطبيق مفهوم إدارة الحالة يف املنظامت الكبرية كام ميكن تطبيقها من خالل الربامج 

 .املحلية التي تهدف يف العادة إىل تنسيق الخدمات بني الوكاالت االجتامعية

لوب هـام جـدا للتقليـل مـن املشـكالت املرتبطـة هذا وينظر إىل مفهوم إدارة الحالة عىل أنه أسـ

بتجزئة الخدمات، وكذلك املشكالت املتعلقة بدوران العمل أو تلـك املشـكالت النابعـة مـن سـوء 

 ).1(التنسيق بني مقدمي الخدمة

Case Record سجل الحالة 

ي يـتم عبارة عن تلك املعلومات الخاصة بوضع العميل وحركات الخدمات التي حصـل عليهـا التـ

 االجتامعي يف أثناء عملية التدخل املهني ليـتم حفظهـا يف الوكالـة أو األخصايئتدوينها عن طريق 

ومـن األهـداف التـي تحققهـا تسـجيل الحالـة تسـهيل عمليـة .   االجتامعـياألخصـايئيف ملفات 

جل كام يساعد سـ.  التنسيق واالتصال وتحديد األهداف وكذلك تذكر اسرتاتيجيات التدخل املهني

 االجتامعي، وعمليـة اإلرشاف، وتسـويغ الـدعم األخصايئ مسؤوليةالحالة عىل التعرف عىل تحديد 

 ). 1(املادي للوكاالت االجتامعية، كام يساعد يف إجراء البحوث

أن سجل الحالة هـو الوثيقـة التـي تـدون بهـا املعلومـات والعمليـات املهنيـة ) 13( ويرى بدوي 

 لتحليل موقف العميل يف املشـكلة واتجاهاتـه إليهاالندثار والرجوع الخاصة بالحالة لحفظها من ا

 .يف املراحل املختلفة التي مرت بها

Case Study دراسة الحالة 

طريقة تقوميية تتم عن طريق فحص منتظم لسـامت عديـدة خاصـة بفـرد أو جامعـة أو أرسة أو 

 ).1(مجتمع والتي عادة ما تستغرق فرتة ممتدة من الزمن

ـ ـام تـع ـا ـك ـىل أنـه ـة ـع ـة الحاـل ـة "رف دراـس ـة بأـي ـات املتعلـق ـع البياـن ـه إىل جـم ـذي يتـج ـنهج اـل  اـمل
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 دراسـة متعمقـة وإجـراءًوحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتامعيا أو مجتمعا محليا، 
لـهـذه البياـنـات بقـصـد الوـصـول إىل معطـيـات علمـيـة متعلـقـة بالوـحـدة املدروـسـة وبغريـهـا ـمـن 

 ).13" ( لهاالوحدات املشابهة

Case-Work خدمة الفرد 

هي أحدى طرق الخدمة االجتامعية، وهي عبارة عن توجـه ونظـام قيمـي خـاص ومنـط مامرسـة 
 االجتامعيون برتجمة املفاهيم النفسية واالجتامعية والسلوكية األخصائيونمعني ، من خالله يقوم 

 النفسية والشخصـية واالجتامعيـة إىل مهارات تهدف إىل مساعدة األفراد واألرس يف حل مشكالتهم
 ) Face to face(واالقتصادية والبيئية من خالل العالقة املبارشة أو ما يسمى بعالقة الوجه للوجه 

)1.( 

إحـدى طـرق الخدمـة االجتامعيـة، تهـتم بـالفرد الـذي يعـاين "عـىل أنهـا ) 13(كام يعرفها بـدوي
الحالة ومحاولة تفهم شخصـيته وسـلوكه مشكالت اجتامعية أو نفسية بالوقوف عىل تأريخ تطور 

 ".وعالقاته االجتامعية ومعاونته عىل الوصول إىل تكيف اجتامعي وشخيص أفضل

 االجتامعي يف خدمة الفرد العديد من النظريات واملداخل العالجية واملهارات األخصايئويستخدم 
يف محيط العميل بهـدف مسـاعدة املهنية املناسبة، كام يستعني باملوارد الذاتية والبيئية املوجودة 

 ). 16(العميل عىل حل مشكلته

Catalyst role دور املحفز 

 االجتامعي يف املجتمع املحيل، مبقتضاه يقوم منظم املجتمع بإيجاد املنـاخ األخصايئدور من أدوار 
لالسـتبطان وفحـص األفكـار واملشـاعر الداخليـة وكـذلك تقـدير ) املجتمـع املحـيل(املالئم للعميل

 ، واسـتثارتهم للـوعي أعضـائهلنفس، كـام يتضـمن الـدور مسـاعدة املجتمـع عـىل االتصـال بـني ا
 ).1(مبشكالتهم، باإلضافة إىل تشجيع اإلميان لديهم بإمكانية إحداث التغيري

Catatonic الحالة التخشبية 

مصطلح يستخدم لوصف جامعة من الناس املصـابني مبـرض عقـيل، يتسـم باالنفصـال 
 وميتاز هؤالء النـاس بحركـات تصـلبية .  والغفلة عن للمنبهات املحيطة بهعن الواقع، 

 



C 
 

 41

ويف حاالت أخرى ودون سبب ظاهر تصبح حـركتهم .  ليةدة البطء، كام قد يتخذ حركات متثيشدي
وعـادة مـا يتبـع ذلـك العـودة إىل .  نشطة وعدمية السيطرة، كام أن أمزجتهم تكون يف وضع مثار

 ).1(يبوبةحالة من التخدر أو الغ

Catchments Area منطقة التصيد 

يقصد مبنطقة التصيد تلك املنطقة الجغرافية التي يتواجـد بهـا جميـع العمـالء املحتملـني الـذين 
 ).1(ميكن أن يخدموا من خالل وكالة اجتامعية معينة

Catharsis /Ventilation  التفريغ، أو ترصيف االنفعال(التنفيس(  

 املاضية ذات األهمية، والتسلسل واألحداث اللفظي عن األفكار واملخاوف عبارة عن عملية التعبري
ـك  ـن ذـل ـتج ـع ـث يـن ـا، بحـي ـرابط لـه ـي اـل ـالقاملنطـق ـن يف األداء إـط ـوتر وتحـس ـق والـت ـذا القـل  ـه

 ).1(الوظيفي

كام يعرف عىل أنه تطهري الذات مام بها من انفعاالت وتوترات حبيسة الذات ، أي انطالق الطاقة 
 ).28(املكبوتة االنفعالية 

Census التعداد 

 الحكومات يستهدف جمع بيانات عن سكان املجتمع داخل حـدود بلـد معـني يف إليهإجراء تلجأ 
تاريخ محدد كعدد السكان وفقا للجنس أو العمـر والحالـة الزواجيـة والتعلـيم واملهنـة والديانـة 

)13.( 

تعـداد سـكاين جـزيئ محصـور بـبعض ويجري التفريق بني تعداد سكاين عام، شامل لكـل البلـد، و
 ).25) (منطقة مثال(سكان البلد 

وتفرتض عملية التعداد السكاين مرحلة إعدادية طويلة، يصار خاللها إىل إجراء تعـداد اختبـاري أو 
 التعـداد إكـاملوميكـن . أما التعداد السكاين املضبوط فيمكن إجراؤه يف يوم محدد. تعداد ريادي

 ). 25% (10كمل كل عرش سنوات مثال، أو كلام تزايد عدد السكان بنسبة السكاين العام بتعداد م

Centralization املركزية 

 عـبــارة ـعــن ترـكــز الـقــوة اإلدارـيــة أو ـســلطة إـصــدار الـقــرار يف ـيــد جامـعــة أو منظـمــة أو 
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فمثال بدال من أن تكون صالحية اتخـاذ القـرار لـدى رئـيس قسـم معـني، فـإن تلـك . حزب سيايس
وتتميز املركزية بقاعـدة التـدرج الرئـايس الـذي  ).1(بح يف يد رئيس املنظمة فقط الصالحيات تص

يتخذ فيها بناء السلطة التنفيذية صورة هرم تتبع كل درجة فيه الدرجة التي تعلوها حتى ينتهـي 
 ).32(األمر إىل رئيس السلطة التنفيذية 

 Channeling الرتبيط

 يف الوكالـة االجتامعيـة عـىل درايـة مبـوارد األخصـايئضـاه إجراء إداري يف إدارة الحالة يكـون مبقت

 عمالءه إىل تلك املوارد والربامج ملا يناسبهم منها ضـمن عمليـة األخصايئاملجتمع، وغالبا ما يوجه 

 ).1(املساعدة املستمرة

Charity Organization Associations جمعيات تنظيم اإلحسان 

، وتعتـرب اإلنسانيةالخاص، وتعتمد ميزانيتها عىل التربعات جمعيات تدار إداريا عن طريق القطاع 

يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة بـدأ . األساس يف ريادة مؤسسات الخـدمات االجتامعيـة الحديثـة

ويعتـد العمـل يف تلـك .   يف معظم املـدن األمريكيـةانترشتثم .  1877تأسيسها يف نيويورك سنة 

كام يقومـون بجهـود تنسـيقية . دون خدماتهم للعمالء مبارشةالجمعيات عىل املتطوعني الذين يؤ

وبتطور هؤالء املتطوعني مهنيا تغري تدريجيا . يف املجتمع املحيل للتعامل مع املشكالت االجتامعية

وبـدأت تلـك الجمعيـات يف بدايـة .   االجتامعينياألخصائينيإىل ) األصدقاء الزائرين(مسامهم من 

 تجاه موطنيها والقيـام مسؤولياتهادما بدأت الحكومة األمريكية بتحمل الثالثينيات يف الضمور عن

 ).1(بتحقيق األهداف التي كانت تسعى لها هذه الجمعيات

 Child Abuse إيذاء األطفال

 الجسمي أو العاطفي املتكرر لألطفال سواء بالرضب املتعمـد، أو عـدم السـيطرة يف اإليذاءتوجيه 

وعادة .  أو االستخفاف املستمرين، أو التعرض للطفل باإليذاء الجنيسالعقاب البدين، أو السخرية 

هـذا ويقـوم .  ما يكون اإليذاء عىل يد أحد الوالدين أو من آخرين ممن لهم حـق رعايـة الطفـل

 االجتامعيون مع مهنيني آخرين بالتدخل والحامية عن طريق التعامـل مـع الحـوادث األخصائيون

 ).1( اإليذاء للطفلأنواعمن نوع من التي تتضمن أو يشك أنها تتض
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 Child Care رعاية الطفل

يقصد برعاية الطفل، تلك املتطلبات اليومية من حضانة وتنشئة وعناية التي تقدم للطفل ليحصل 

وعىل الرغم مـن أن املصـطلح يطلـق عـىل أي نشـاط يقصـد بـه تقـديم .  عىل منو صحيح وناجح

أو ويل األمر، إال أن هذا املصطلح ينطبق عىل وجه الخصـوص الخدمات للصغار بوساطة الوالدين 

وبهذا السياق، فإن رعاية الطفل تتضـمن . عىل هؤالء األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات إيوائية

أنشطة مثل الرعاية الجسمية مثل اإلطعام وتغيري املالبس، وتنمية السلوك مثل النظافة الشخصية 

عاية العالجية مثل تقـديم النصـح، والتعلـيم إضـافة إىل املسـاعدة والتنشئة، وتأديب النفس، والر

 ).1(األولية

الخـدمات الوقائيـة "ويعرف بعضهم رعاية الطفل أو رعاية الطفولة كام يسميها بعضهم عىل أنها 

والعالجية يف املجاالت الطبية واالجتامعية التي تؤديها لألطفـال املؤسسـات املقامـة لهـذا الغـرض 

)13.( 

  Child Guidance  الطفلتوجيه

أسلوب متخصص يف خدمـة الفـرد يقصـد بـه تشـخيص مشـاكل األطفـال السـلوكية وعالجهـا، أو 

 ويقوم بتوجيه األطفـال عـادة عيـادات توجيـه األطفـال . توجيههم إىل األماكن املناسبة لرعايتهم

Child Guidance Clinics  يف فـروع  األخصـائيني حيـث يشـرتك يف عمليـة التوجيـه فريـق مـن

 ).13(الطب وعلم النفس والخدمة االجتامعية والرتبية 

  Child Neglect إهامل الطفل

يعني إهامل األطفال، فشل من يقوم برعاية الطفل يف تقـديم املـوارد الالزمـة للصـحة الجسـمية 

ويتضمن اإلهامل أمثلة منها سوء الحضانة وضعف الرقابـة .  والعاطفية وللنمو االجتامعي للطفل

انظـر ). 1(أو اإلرشاف، والعجز يف الرعاية الصحية، وعدم القيـام باألعبـاء الرتبويـة الالزمـة للطفـل

 .أيضا إىل إيذاء األطفال

  Childhood  الطفولة

 تتســم برسعــة النمــو الجســمي، وبــذل .  العمريــةاإلنســانهــي املرحلــة املبكــرة يف حيــاة 
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وتبـدأ هـذه املرحلـة بعـد مرحلـة . املسـؤولياتالجهد لتعلم كيفية أخـذ أدوار البـالغني وتحمـل 

أو البلـوغ )  سنة تقريبـا14-12 شهرا إىل 18-14هذا من (الرضاعة وتبقى حتى سن البلوغ املبكر 

 ).  سنة21-18(املتأخر

) مـن مرحلـة الطفولـة إىل سـن السادسـة( إىل مرحلة الطفولة املبكـرة أحياناهذه املرحلة تقسم 

 ).1)(من السنة السادسة إىل مرحلة املراهقة(ملتأخرة ومرحلة الطفولة الوسط أو ا

  Chronic مزمن

يطلق هذا املصطلح عىل املشكالت أو السلوكيات غري السـوية أو الحـاالت الطبيـة التـي تطـورت 

ويعترب كثري من املساعدين املهنيني املشكالت التي تزيـد مـدتها عـن سـتة . واستمرت ملدة طويلة

 ).1(تلك التي تقل عن ستة أشهر فهي حادة أشهر بأنها مزمنة، أما 

كام ينظر البعض إىل أن املرض املزمن هو الذي تطول مدته مع بـطء التحسـن الـذي يطـرأ عليـه 

)13 .( 

 Circular Causality السببية الدائرية

يستخدم هذا املفهوم عىل وجه الخصوص يف نظرية األنساق، ليصف السبب وراء موقف، حادثـة، 

فسـلوك . ة، أو منط عىل أنه جزء من سلسلة معقدة من التفاعالت التبادليـة املـؤثرةسلوك، مشكل

جزء يف النسق التنظيمي، يؤثر يف سلوك جزء آخر، والذي بدوره يـؤثر يف السـلوك يف الجـزء األول، 

 .انظر السببية الطولية). 1(وهكذا تستمر العملية بطريقة دائرية

Citizen Participation اطننيمشاركة املو 

 يقصد مبشاركة املواطنني، عملية إدخال أعضاء من عامة الناس الذين يحتمل تأثرهم بسياسة اجتامعية

 وعادة ما يحاول منظم املجتمع.   معينة، أو قانون، أو ظرف معني يف عمليات تخطيط التغيري وتنفيذه

  االجتامعـي بـالتعرفاألخصـايئكام يقـوم .  املاهر تيسري أو تسهيل مشاركة املوطنني يف إحداث التغيري

  عىل األنواع املختلفة ملشاركة املوطنني والتـي تشـتمل عـىل تلـك املؤسسـات أو املكاتـب التـي تبـادر 
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بإدخال األعضاء وبني األخرى التي يبادر فيها جامعات املوطنني واألفراد بطلب إرشاكهم يف إحداث 

 ).1(التغيري

 Classification )التبويب(التصنيف 

عملية تنظيم املعلومات يف شكل أبواب أو فصول مقسمة بطريقة تكون معها املعلومات جـاهزة 

 االجتامعـي أن يقـوم بتخطـيط احتياجـات لألخصـايئفعىل سـبيل املثـال، ميكـن . للتحليل والفهم

العمالء املتوقعني يف نطاق التصيد التابع للوكالة االجتامعية التي يعمـل بهـا، كـأن يصـنف سـكان 

طقة حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة االقتصادية، الزيارات األخرية للمستشـفى، الحالـة املن

 ).1(العقلية، وهكذا

لغة التوثيق التي يتم بها تقسـيم املفـاهيم إىل فئـات ومجـاميع عـىل أسـاس "كام يعرف عىل أنه 

 ).32" (منطقي يسهل معه متييزها بعضا عن بعض

 Client العميل

 الجامعة أو األرسة أو املجتمع املحيل الذي يطلب أو تقدم له  الخدمة من املؤسسة وهو الفرد أو

واالتجاه الحـديث للخدمـة االجتامعيـة ال ينتظـر العميـل حتـى ).  1( االجتامعيباألخصايئممثلة 

 . االجتامعي يبادر إىل عرضها عليهاألخصايئطلبه للخدمة بل إن 

، وهـو ميثـل الجانـب غـري الشـخيص يف املشـكلة  Case" حالـة"ويطلق عىل العميل أحيانـا لفـظ 

 .الفردية من حيث ارتباطها به تأثريا وتأثرا

 Client System نسق العميل

يتمثل نسق العميل يف العميل نفسه ومنهم يف محيطه والذين ميكن أن يكون لهم تأثري يف وقـوع 

 ).1(املوقف االجتامعي اإلشكايل أو حله

 Closed Family العائلة املغلقة

 شــكل مــن أشــكال البنــاء العــائيل يحــافظ فيــه أعضــاء األرسة بشــكل مرتفــع عــىل منــط 
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مام مينح فرصـة ضـعيفة لبنـاء عالقـات خـارج نطـاق . من العالقات االتكالية املتبادلة فيام بينهم

 ).1(العائلة

 Closed System النظام املغلق

 بطريقـة تقـاوم التغيـري وتحـافظ عـىل حسب نظرية األنساق، هو نظام منطو عـىل ذاتـه مـنظم

 إىل حد مـا بـآخرين مـن أعضاؤهافعىل سبيل املثال، يف العائلة املغلقة ال يرتبط . األوضاع الراهنة

 للمحافظة عىل االرتباط بشكل اكرب داخل نطاق العائلـة وبقليـل مهيئونخارج نطاق األرسة، فهم 

املـنظامت ذات النظـام املغلـق بالبريوقراطيـة أيضـا، يف اإلدارة تتسـم ).  1(من العالقات خارجهـا

 ).33(والجمود وتقليل فرص التأثري أو التأثر بالبيئة املحيطة 

نسق التدرج االجتامعي الذي ال تتوفر فيه فرصة لحراك "ويشري آخرون إىل النظام املغلق عىل أنه 

 ).13(تقليدية األفراد، ويكون فيه مركز كل فرد مفروضا، كام هو الشأن يف املجتمعات ال

Closed-Ended Questions األسئلة مغلقة النهايات 

الفرصة الختيار اإلجابة املناسبة من بـني ) املبحوث(شكل من أشكال األسئلة التي تعطي املسؤول 

 .انظر األسئلة مفتوحة النهايات). 4(عدد محدد أو ثابت من االستجابات

Clustered Sampling العينة العنقودية 

شكال العينة االحتاملية التي تتضمن التعيني العشوايئ لوحـدة كبـرية تحتـوي عـىل العنـارص أحد أ

محل االهتامم أو البحث ومن ثم يتم سحب وحدات العينة من هذه الوحدة الكبرية ليتم ضـمها 

 ).4(يف العينه النهائية

حـل املتعـددة حتـى ويف العينة العنقودية، قد تأخذ عملية انتقاء وحدات العينة سلسلة مـن املرا

 ).34(نصل يف النهاية إىل العينة املطلوبة 
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Coding الرتميز 

وحاليا هنـاك الكثـري مـن . وسيلة لتنظيم وجمع املعلومات بطريقة مناسبة إلدخالها يف الكمبيوتر

الربامج اإلحصائية التي يتم استخدامها آليا لتساعد الباحث يف ترميز املعلومات املتعلقـة بالبحـث 

وعىل الـرغم . 2=، أنثى1=والرتميز يستخدم الرموز لتمثل  تصنيف ملتغري معني مثال ذكر. ليلهاوتح

 ).4(من تلك الرموز تأخذ شكال رقميا، إال أنه ميكن استخدام الرموز غري الرقمية

Coercion اإلكراه 

ذلك عن وقد يحدث .  نشاط معني) أو للتوقف عن أداء(إجبار فرد أو جامعة أو قرسهم عل أداء 

كـام ميكـن أن . طريق أوامر قانونية، أو تدخالت حكومية، أو تأثري اجتامعـي، أو ضـغوط سياسـية

 االجتامعـي األخصـايئومن أهم األدوار التي يقوم بها . يحدث من خالل التهديد باستخدام العنف

ا  أن يجـمـع قـلـوب املعنـيـني ـبـاألمر ليـقـاومو-خصوـصـا أخـصـايئ تنـظـيم املجتـمـع-يف ـهـذا املـجـال 

 ).1(محاوالت اآلخرين عىل القيام مبا ال يريدون القيام به 

Cognitive Behavioral Therapies العالجات املعرفية السلوكية 

هي مداخل عالجية تهدف إىل مساعدة الناس عىل مشكالت معينة باسـتخدام مفـاهيم وتقنيـات 

ألدايئ، الخدمـة االجتامعيـة مختارة مـن املدرسـة السـلوكية، نظريـة الـتعلم االجتامعـي، العـالج ا

وتتعارض . الوظيفية، عالج الرتكيز عىل املهام، إضافة إىل العالجات املعتمدة عىل النامذج اإلدراكية

 Insightتلك هذه األسـاليب العالجيـة مـع أسـاليب عالجيـة أخـرى مثـل العالجـات التبرصيـة  

Therapiesأنهـا تركـز عـىل الـزمن واملكـان  تتميز األوىل بأنها أقرص من حيث املدة، كـام ، حيث 

هـذا وعـادة مـا ينصـب تركيـز . الحاليني كام تؤكد عىل أهداف معينة وقليلة يف النتائج العالجيـة

 ).1( عىل مشكلة العميل الحالية-تبعا لهذا التوجه العالجي-املعالج 

Cognitive Models النامذج املعرفية 

ـ ـا ميكــن للـن ـي مــن خاللـه ـدركوا أو يفهمــوا وهــي تصــوير األســاليب الـت ـوا أو ـي  اس أن يتعرـف
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وميكن استخدام مثل هذه الـنامذج لتصـوير أو وصـف كيـف ميكـن لألفـراد أن يطـوروا .  ظاهرة ما

كام ميكن استخدام هـذه الـنامذج لوصـف مـداخل عالجيـة .  قدراتهم لتنظيم املعرفة وفهم عاملهم

ـواقعي  ـالج اـل ـل الـع ـة مـث ـنفيس Reality Therapyمعيـن ـالج اـل ـردي  والـع  Individual )1(الـف

Psychology. 

Collaboration  التعاون(التحالف( 

هذا العميـل قـد يكـون فـرد، .  إجراء يتضمن قيام مهنيني أو أكرث بالعمل معا لخدمة عميل معني

وقد يستلزم التعاون أن يعمـل املهنيـون .  جامعة، أرسة، مجتمع محيل، أو فئة معينة من السكان

ن بعضـهم بعـض ولكـنهم مـن خـالل عمليتـي االتصـال والتنسـيق يقـدمون  عـ-نسبيا-باستقالل 

كام قد يعملون كأعضاء يف فريـق عالجـي . خدماتهم للعميل دون ازدواجية أو تضارب يف الخدمة

كام قد يكون التعـاون بـني الوكـاالت واملـنظامت االجتامعيـة فـيام بينهـا لخدمـة مشـاريع . واحد

 ).13(ٍخر أو بعض األفراد مع بعضهم اآلخر يف انجاز عمل ما أو هو اشرتاك فرد مع آ). 1(معينة

Collective Responsibility املسؤولية الجامعية 

فعىل سبيل املثال قـد توجـه .  أو الثقة أو اللوم ألكرث من شخص أو منظمةوليةوهي توجيه املسؤ

لـك املصـانع  التلوث إىل مصانع معينـة وهيئـات أخـرى، األمـر الـذي يتطلـب تحميـل تمسؤولية

 ).1(  ومطالبتهم يف اإلسهام بقوة لتنظيف الجو وحل املشكلةاملسؤوليةوالهيئات 

Communication االتصال 

وهي عملية تبادل املعلومات باستخدام كل الطرق التي ميكـن للمعلومـات مـن خاللهـا أن تنقـل 

املرسل، املسـتقبل، : ن  أهمها وليك تتم عملية االتصال فالبد من توافر عنارص معينة، م. وتستقبل

واالتصـال قـد يكـون صـاعدا مـن أسـفل ). 33(الرسالة، والوسيلة التي تنتقل عن طريقها الرسـالة 

 ).32(، كام قد يأخذ اتجاها هابطا من األعىل إىل األسفل أعالهالتنظيم إىل 
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Community Organization تنظيم املجتمع(خدمة املجتمع( 

وهي مجموعـة عمليـات التـدخل املهنـي التـي يسـتخدمها .   االجتامعيةطريق من طرق الخدمة
لذين تجمعهـم اهتاممـات  االجتامعي مع متخصصني اجتامعيني آخرين ملساعدة الناس ااألخصايئ

ـة مـشـرتكة أو  ـدل الرفاهـي ـادة مـع ـة أو لزـي ـل املـشـكالت االجتامعـي ـة لـح ـة معيـن ـة جغرافـي منطـق
خدمـة )تنظـيم املجتمـع(وتشـمل طريقـة ) . 1(رتكاالجتامعية لديهم عـن طـرق التخطـيط املشـ

 ) :20(املجتمع عىل العمليات التالية

 .  التعرف عىل املشكلة وتحديدها -1

 .  تحديد العوامل املؤدية لها -2

 .  اقرتاح الخطط -3

   وضع االسرتاتيجيات والطرق املناسبة لتنفيذها-4

 .  التعرف عىل املصادر وكيفية االستفادة منها-5

 .  التعرف عىل القيادات االجتامعية واستثارها للعمل-6

 .   تشجيع التفاعل فيام بني تلك القيادات وتسهيل جهودهم-7

Compensation التعويض 

ملية عقلية مبقتضاها يحـاول الفـرد اخـتالق سـامت خياليـة أو حقيقيـة تعتـرب غـري مرغوبـة يف ع
كام يعرف عـىل أنـه ).  1(نها تعترب حيلة دفاعيةوعندما تحدث هذه العملية ال شعوريا فإ. العادة

 إلخفاء ما يشعر به من نقائص وعيـوب ونـواحي -إحباطيةعند مواجهته مواقف -محاوالت الفرد 
ضعف أو التغلب عليها وإظهار صفات أخرى مرغوب فيها واملبالغة يف ذلك للحصول عـىل درجـة 

 ). 32(العجز والخوف من اإلخفاق ، أي أن أساس التعويض هو الشعور بالنقص واإلشباعمن 

 ).13(ما يعطى للمرء مقابل رضر لحق به كتعويض العجز الذي ينتج عن إصابة عمل 

Comprehensive Planning التخطيط الشامل 

وهو جهود يقوم بها صانعو السياسات لتنسيق املعرفة والتأثري واملـوارد عـىل مسـتوى 
ذلك البحث عن العوامل الباطنـة بـدال ويتضمن تحقيق . واسع لتحقيق أهداف عامة

 ويسـعى التخطـيط الشـامل . من الرتكيز عىل األعراض الظاهرة للمشـكالت اإلنسـانية
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ولتحقيق ذلك . إىل تيسري الوصول باملواطن إىل أعىل القدرات بدال من االقتصار عىل وأد املشكالت
 لـيس حسـب الوظـائف املتخصصـة يسعى التخطيط الشامل إىل تنسيق الربامج املتعلقة بـاملوارد

 ).1(ليات مشرتكة لتلك املؤسسات جميعهاوللمؤسسات واملهن املوجودة ولكن من خالل مسؤ

Compulsion القرسية 

وهي عادة مـا تكـون وسـيلة . تعني القرسية تلك الرغبة القوية واملتكررة للترصف بطريقة معينة

. ات التي ال ميكن التعبري عنها بطريقـة مبـارشةللتخلص من القلق الناتج عن رصاع األفكار واألمني

 ).1(كام قد يعني املصطلح إجبار شخص ما عىل الترصف حسب رغبات شخص آخر

Concurrent Therapy  التخاصمي(العالج األحادي( 

 االجتامعي أو مهني آخر مبقابلة كل عضو مـن األخصايئأسلوب عالجي مصمم بطريقة يقوم فيها 

ويشـيع اسـتخدام هـذا .   مـن نسـق العميـل مبعـزل وبصـورة جلسـات فرديـةأعضاء العائلـة أو 

 العالـجـي يف العالـجـات الزواجـيـة بـهـدف املحافـظـة ـعـىل الرسـيـة ولتـشـجيع املـشـرتكني األـسـلوب

للترصيح بأفكارهم وسـلوكياتهم يف وقـت قـد ال يشـعرون فيـه بالقـدرة عـىل ذلـك أمـام الطـرف 

 .انظر العالج املزدوج). 1(اآلخر

Conditioned Response استجابة رشطية 

 جديـد غـري املنبـه الطبيعـي أو  Stimulusًاستجابة املبارشة التي يقوم بهـا عضـو ردا عـىل منبـه 

واملنبه الجديد ليس من خصائصه أن يثري مثل هـذه االسـتجابة، غـري أنـه . األصيل لهذه االستجابة

لكـن برشط أن يحـدث املنبـه الجديـد اكتسب تلك الخاصية باقرتانه باملنبه الطبيعي عدة مرات و

وكان أول من درس الفعل املنعكس الرشطـي العلـم الفسـيولوجي . بضع ثوان قبل املنبه الطبيعي

،  Behaviorism ، مؤسس املدرسة السـلوكية Watson ، ثم جاء واتسن  Pavlovالرويس بافلوف 

 ).42(منعكس مركب حيث تنظر تلك املدرسة إىل أن االكتساب والتعلم أساسه فعل رشطي 
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Conditioned Stimulus املثري الرشطي 

مثري يتوصل إىل استثارة استجابة ما مل يكن ليثريها لـو مل يتكـرر اقرتانـه  مبثـري آخـر يسـتثري هـذه 

 ).44(االستجابة بصورة طبيعية 

Conduct Disorder  املسلك(اضطراب األداء( 

ويتسم .  واضح خالل مرحلتي الطفولة أو املراهقةأحد أمناط السلوكيات غري السوية، يظهر بشكل

بانتهاك متكرر ومستمر لحقوق اآلخرين، أو بانتهاك املعايري االجتامعية املالمئة للمرحلة العمريـة 

ضعف العالقـات ( االجتامعية األقل-1: وهناك أربعة فروع لهذا النوع من االضطراب. التي مير بها

). تباط، عدم متييز املشاعر نحو اآلخرين، التمركـز حـول الـذاتمع األقران، ضعف العاطفة أو االر

العـنـف الـبـدين املوـجـه (  العدائـيـة-3.  للغرـبـاء-ولـكـن بقـسـوة-االرتـبـاط ـلـبعض ( االجتامعـيـة-2

الكذب املستمر، التهـرب مـن أداء الواجبـات، الهـرب مـن ( عدم العدائية -4). لآلخرين، واإلجرام

 ).1)(املنزل، تعاطي العقاقري

Confabulation التلفيق 

أو هـو ). 1(عملية تعويض الفجوات املوجودة يف الذاكرة عن طريق اختالق القصص أو التفاصـيل

 ).28(تزييف غري منظم للذاكرة، أي التحدث عن وقائع مل تحدث عىل أنها وقعت فعال 

Confidentiality مبدأ الرسية 

 األخصـايئشـاء أي معلومـات مـن جانـب كام تعني عـدم إف. هي صيانة مقصودة ألرسار العميل 

تلك املعلومـات قـد تكـون متعلقـة بشخصـية العميـل أو رأي . االجتامعي عن العميل دون إذنه 

وهنـاك حـاالت ) . 17(مهني عن العميـل أو معلومـات هامـة أو حساسـة مـن سـجالت العميـل 

أو مريضـا عقليـا أو أن يكـون العميـل صـغري السـن ، : يستثنى فيها هذا املبدأ من التطبيق منها 

 ). 23(ًمدمنا أو مريض مبرضا معد أو يشكل خطرا عىل نفسه أو عىل غريه 
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Conflict Management إدارة الرصاع 

 للتعـرف  داخل املنظمة عن طريق مساعدة أعضاء املنظمـةالرصاعيف تنمية التنظيم، إجراء لحل 
ضـافة إىل إزالـة العقبـات التـي تعـوق ًوتحديد طبيعة العالقات التي تربطهم ببعضهم بعضـا، باإل

كام تتضمن إدارة الرصاع التعرف عىل املشكالت واملوارد، والعمل بشكل جامعـي .  عملية االتصال
 ).1(لحل مشكالت معينة

Conformity التصديق/التطابق 

التامثل، يعني تطـابق السـلوك مـع املعـايري والتوقعـات االجتامعيـة الخاصـة بجامعـة اجتامعيـة 
 ).1(ةمعين

أو هو اتفاق السلوك الشخيص أو االجتامعي مع منط مقرر يخضع ملسـتوى ثقـايف سـائد وبعبـارة 
 ).13(أخرى هي االنسجام مع املحيط االجتامعي الذي ال سلطة للفرد عليه 

Confrontation املواجهة 

تيجـة عملية استحضار لألفكار والدوافع والجامعـات املتضـادة بهـدف الحصـول عـىل مقارنـة أو ن
 االجتامعي مبواجهة العميل ببعض الحقائق املتعلقـة بحالتـه بهـدف األخصايئفقد يقوم . منتظمة

أو أن تحـدث املواجهـة بـني . التعرف عىل ردود الفعل لديه ومعرفة الحقيقة من وجهة نظره هو
 االجتامعي بهـدف حـل املشـكلة والتعـرف عـىل األخصايئأطراف معينة مثل الزوج والزوجة أمام 

 ).1(قاط االتفاق واالختالف بينهامن

Conjoint Therapy  املتعدد(العالج املزدوج( 

نوع من التدخل املهني يقتيض قيـام املعـالج أو فريـق مـن املعـالجني مبقابلـة أعضـاء العائلـة يف 
ًكـام تعنـي أيضـا نوعـا مـن التـدخل . جلسات عالجية بحيث تشمل جميع أفراد العائلة املعنيـني

زوج والزوجة عىل أنهام وحدة أو عميل واحد، وبهذا فهام يقـابالن بوسـاطة املعـالج يعامل فيه ال
 ).1(الزواجي أو فريق من املعالجني

Consciousness الوعي/الشعور 

 ًإدراك املرء لذاته وملا يحيط بـه إدراكـا مبـارشا، والشـعور أسـاس كـل معرفـة وميكـن 
 وهـذه املظـاهر .  وجدان، النزوع واإلرادة واملعرفة، الاإلدراك: إرجاع الشعور إىل ثالثة
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الشـعور الظـاهر، الالشـعور : وللشـعور مراتـب مختلفـة هـي.  الثالثة متصلة ببعضها كل االتصال
Unconsciousness  ويتضمن امليول والرغبات املكبوتة، ما قبل الشعور Preconscious   وهـو 

ويعتـرب مرحلـة . ره متـى مـا أراد ذلـككل ما يكمن وراء الشعور مبارشة، وميكـن للفـرد استحضـا
 ).   42(متوسطة بني الشعور والالشعور 

Consciousness-Raising زيادة الوعي 

يعني هذا املصطلح مسـاعدة الفـرد أو الجامعـة عـىل أن يصـبحوا مـدركني ومستشـعرين لوضـع 

لـيال مـن اجتامعي معني أو فكـرة أو مشـكلة معينـة مل تكـن محـط أو اهـتاممهم أو مل تنـل إال ق

 وعي جامعة عن التلوث التي قد يكون لها جوانب بإثارة االجتامعي األخصايئفقد يقوم . االهتامم

 ).1(سلبية فيام لو تركت دون حل

Consensus  اتفاق الرأي(اإلجامع( 

عملية يصل مبقتضاها أفراد أو جامعات إىل اتفاقية عامة تتعلق بتحقيق األهـداف ذات االهـتامم 

ويف طريقة تنظيم املجتمع يتحقق اإلجامع عن طريق قيام مـنظم .  لك سبل تحقيقهااملشرتك وكذ

املجتمع بالرتكيز عىل األهداف وتسهيل طرق تحقيقها، وبالتأكيد عىل القيم املشرتكة وكـذلك عـن 

 ).1(طريق توسيط الرصاع وتدويره

 يف اتخاذهـا جميـع  أو وحدة الرأي تلـك القـرارات التـي يشـرتكاإلجامعوعىل وجه العموم يعني 

 ).32(أعضاء الجامعة حول موضوع معني 

Conservatism االتجاه التحفظي 

 األمـور كـام هـي وإبقـاءيف اآلراء السياسية واالجتامعية ينزع إىل رفض التغيـري،  توجه ايدولوجي 

بنـاءات وينبع هذا الرفض من القـيم وال). 13(عليه واحرتام التدابري االجتامعية والسياسية القامئة 

ويربر كثري من املحافظني ذلك التوجه بـان التقاليـد واألعـراف والبنـاءات االجتامعيـة . االجتامعية

لـذلك يقـاوم ). 1(قامئة عىل حكم مرتاكمة عرب الزمن وأنها أكرث فاعليـة مـن أي يشء يحـل محلهـا

 ).13(تقليدية  الثقافية والواألعرافاملحافظون التغري االجتامعي وخاصة تلك املتعلقة بالقيم 
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Constituency  الناخبني(جمهورا ملستفيدين( 

جامعة من املؤيدين أو الزبائن أو الناخبني أو العمالء الذين يقوم عىل خدمة مصالحهم شخص له 

 ). 1(صالحية متثيلهم يف طلب والدفاع عن احتياجاتهم الجمعية ومصالحهم املشرتكة

 ).13(م يف تلك الجمعية أو الهيئة كام يحق لتلك الجامعة انتخاب من ميثله

Construct Validity الصدق البنايئ 

ولتحقيق ذلـك . يف البحث االجتامعي، طريقة تستخدم لتقدير والتحقق من صدق أداة أو مقياس

يتم تطبيق األداة أو املقياس عىل جامعتني معروفا مسبقا من أنهام مختلفتان، فلو كانت األداة أو 

وميكـن تقـويم الصـدق ). 1(الحة فان النتائج سـوف تكـون بالتأكيـد مختلفـةاملقياس صادقة وص

 مـن نظريـة واملسـتقاةالبنايئ عن طريق تحديد الدرجة التي عليها ميكن ملفاهيم تفسريية معينة 

 . انظر صدق املحتوى). 27( عن أداء األداة أو املقياس مسئولةمعينة  أن تكون 

Consultation ااالستشارة 

نية بني فرد ميلك أو منظمة متتلك خربة متخصصة و طـرف آخـر يحتـاج إىل تلـك الخـربة عالقة مه

االستشارة يف الخدمة االجتامعية كعملية حل ) 1977(ويصف الفرد كادوشني . لحل مشكلة معينة

املشكلة حيث يقدم االستشاري النصح وأنشطة املسـاعدة األخـرى للعميـل الفـرد أو للجامعـة أو 

وتختلـف االستشـارة عـن اإلرشاف، .  جتمع خصوصا فـيام يتعلـق مبشـكالت العمـلاملنظمة أو امل

أمـا االستشـارة فهـي غالبـا مؤقتـة . فاألخري يتصف باالستمرار نسبيا، ويشتمل عىل مناطق عديدة

كـام أن املستشـار ال ميلـك سـلطة إداريـة عـىل . ولها أهداف محددة وتركز عىل حل موقف معني

 ).1(ال بالنسبة للمرشفاملشار عليهم كام هي الح

Containment االحتواء 

 وتعتـرب. هو جهود مبذولة للمحافظة عـىل حـدود أو معـايري معينـة وعـدم تجاوزهـا

  طريقة من طرق الضبط االجتامعـي مـن خاللهـا تعطـى جامعـة معينـة مـثال بعـض 

 



C 
 

 55

مبثابـة احتـواء إن تلـك االمتيـازات هـي . االمتيازات مقابل عزلهم عن قرنائهم من الجامعة نفسها

 ).1(لهم حتى ال يقاوموا عملية عزلهم عن الجامعة

Content Analysis تحليل املضمون 

طريقة لرتميز اتصال مكتوب وتصنيفه بحيث ميكن تحويله إىل منوذج ميكن وصفه كميا أو حسابه 

 ). 4( منتظمبأسلوب

 لتفاعل جامعة ما أو لوثيقة ويف نظرية االتصال، يعرف تحليل املضمون عىل انه الدراسة املنتظمة

مكتوبة أو أي اتصال آخـر مـن خـالل تقـويم مـدى تكـرار حـدوث أفكـار أو تفـاعالت أو تعـابري 

 ).1(معينة

سواء يف البحث أو يف االتصال، يسـتلزم تحليـل املضـمون املوضـوعية يف تصـنيف وترميـز لضـامن 

رتميـز عـىل عينـة ممثلـة للمـواد  تطبيقـات الإلجـراءالثبات، إضافة إىل االلتزام بطريقـة منتظمـة 

ًاملـراد تحليلهـا لضـامن تحقيـق حيادـيـة الباحـث، كـام تسـتلزم اتسـاقا واـسـتمرارا يف ) الوحـدات( ً

 ).34(األهداف النظرية بحيث تكون النتائج مرتبطة باملتغري املقصود 

Content Validity املحتوى/صدق املضمون 

ويقصـد بـه . التحقـق مـن صـدق أداة أو مقيـاسيف البحث االجتامعي، طريقة تستخدم لتقدير و

مدى متثيل فقارات املقياس واشتاملها أو األداة عىل جميع ما يخص السلوك أو اليشء املراد قياسه 

ولتحقيق ذلك يتم مقارنة الفقرات املوجـودة يف أداة أو مقيـاس سـابق مـع الفقـرات التـي ). 35(

 ).1(سيتم استخدامها

Contingency االحتاملية 

أمـا يف .  البحث االجتامعي ويف اإلحصاء، يشـري املصـطلح إىل العالقـة أو االرتبـاط بـني متغـريينيف

 ).1(املدرسة السلوكية، فاملصطلح يعني العاقبة التي تنتج عن سلوك معني
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Continuous Reinforcement التعزيز املستمر/التدعيم 

رة يحدث، وهذا عكـس التعزيـز املتقطـع يف تعديل السلوك، يتم تعزيز السلوك املقصود يف كل م

 ).1(الذي ال تتكرر فيه عملية التعزيز يف كل مرة 

Contracting التعاقــــــد 

 االجتامعي والعميل فيام األخصايئيعني التعاقد ذلك االتفاق املكتوب أو الشفهي أو الضمني بني 

ادلة التي يجب إنجازها خالل ليات املتبويخص األهداف ووسائل تحقيقها وجدول املواعيد واملسؤ

 ).1(عملية التدخل املهني

Control الضبط 

كام يستخدم الضـبط يف البحـث االجتامعـي . التحكم؛ مامرسة التوجيه أو التقييد عىل شخص آخر

أما يف إدارة الرعاية االجتامعية فيعني املصطلح تلك اإلجراءات التـي تهـدف إىل . كمعيار للمقارنة

 ).1(ملعلومات واألنشطة مام يؤدي إىل تنسيق الجهود يف سبيل تحقيق األهدافالتحكم يف تدفق ا

Control Group املجموعة الضابطة 

يف البحث االجتامعي، يشري هذا املصطلح إىل جامعة من املبحوثني الـذين يـتم اختيـارهم بحيـث 

لجامعة الضابطة ال تشابه خصائصهم يف جميع الوجوه تقريبا مع الجامعة التجريبية فيام عدا أن ا

 . الجامعة التجريبيةانظر). 1)(املتغري املستقل(تعرض للمتغري محل االختبار 

Control Variable املتغري الضابط 

هو ذلك املتغري الذي يقدمه الباحث للتأكد من العالقـة الواضـحة بـني املتغـري املسـتقل واملتغـري 

 ).1(التابع
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Controlled  Drinking الرشب املتحكم به(ب التحكم بالرش( 

يتعلق هذا املصطلح بعالج مدمني الكحول، حيث ينطلق هذا الهدف العالجي أساسا من نظريـة 

ويقوم مفهوم التحكم بالرشب كهدف عالجي عىل افرتاض أن الكحولية سـلوك . التعلم ومفاهيمها

ذا االفـرتاض تركـز عـىل ومبا أنه كذلك، فإن الربامج العالجية التي تؤمن بهـ. متعلم وقابل للتعديل

تكنيكات تعديل السلوك بهدف مساعدة املدمن الكحويل الذي فقد السيطرة عىل كميـة الكحـول 

 ).7(التي يتعاطها إىل أن يستعيد تلك السيطرة

Controlled Drugs العقاقري املراقبة 

أو التنظـيم وذلـك يقصد بها مجموعة العقاقري التي تفرض عليها القيود القانونية أما باملنع التـام 

ومن أمثلة تلك العقـاقري املخـدرات بأنواعهـا، . بسبب احتاملية اإلدمان عليها أو إساءة استخدامها

 ).1.(وبعض األدوية املهدئة أو املنشطة مثال

Conversion التحويل 

حيلة أو آلية دفاعية يتم من خاللها تحويل القلق أو الرصاع العاطفي إىل سلوك أو أعـراض بدنيـة 

 ).1(كأن يظهر عىل الفرد األمل أو فقدان اإلحساس أو الشلل.  ظاهرة

Conversion Symptoms األعراض التحويلية 

ويعـود هـذا املصـطلح إىل نظريـات القـوى النفسـية . هي شكاوى جسدية نتيجة عوامل نفسـية

Psychodynamics إىل مظاهر  التي تفرتض أن الالشعور واألفكار أو الدوافع غري املحتملة تتحول 

 ).1(بدنية، التي غالبا ما تتعلق بالجهاز العصبي ومن أمثلة هذه األعراض فقد البرص أو الشلل

Coping Mechanism آليات التكيف 

هي أمناط السلوك والشخصية التي تستخدم للتوافق أو التكيف مع الضغوط املحيطة دون تغيـري 

 ).1(األهداف أو املقاصد
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Correction ذنبنيإصالح امل/التأديب 

ويف الخدمـة االجتامعيـة، يعنـي ). 42(معاونة الفرد يف جعل سلوكه يتمىش مع املعـايري السـائدة 
املصطلح التخصص املهني الذي يسعى لتعديل وتحسـني سـلوكيات الخـارجني عـن القـانون، مـن 

ىل خالل السجن، التعهد، املالحظة خارج السجن، ومن خالل الربامج التعليميـة واملهنيـة، إضـافة إ
 ). 1(تقديم الخدمات االجتامعية لهم 

وذلـك مثـل  . ويف وقتنا الحـارض يسـتخدم هـذا املصـطلح ليـدل عـىل السـجن، فيقـال اإلصـالحية
 ).42(إصالحية األحداث املنحرفني 

    Correlation العالقة التبادلية/عالقة االرتباط 

 االخـتالف بـني ظـاهرتني، بحيـث يف البحث، يشري املصطلح إىل تلك العالقة التبادليـة؛ وهـي منـط
إال أن االرتباط مهام كان عاليا بني متغريين ال يعني بـالرضورة . يرتبط تغري إحداهام بتغري األخرى

 ).1)(أي أن أحدهام يسبب حدوث اآلخر(وجود السببية 

 ).32(وان وجد االرتباط فقد يكون طرديا أي موجبا أو عكسيا أي سلبيا 

Correlation Coefficient معامل االرتباط 

وهو عبارة عن مؤرش رقمي يوضح ).  4( بني متغرييناالرتباطإجراء إحصايئ يستخدم لقياس مدى 
فـإن ذلـك ) 0.1+ إىل 1.0(+فعندما تكون الدرجـة إيجابيـة . يبعضهامإىل أي مدى يرتبط متغريان 

- إىل 1.0-(درجـة سـلبيةأما إذا كانت ال.  يشري إىل أن تكرار ظاهرة يرتبط بتكرار الظاهرة األخرى
فإن العالقة بني الظاهرتني عالقة عكسية أي أن وجود تكرار عال يف أحداهام يـرتبط بتكـرار  ) 0.1

كـام يحـدث  .  0.1+ويحدث االرتباط االيجايب الكامل عندما  تكون الدرجـة .  منخفض يف األخرى
 فـإن ذلـك 0.0= معامل االرتباط أما إذا كان  . 0.1 -االرتباط السلبي الكامل عندما تكون الدرجة 

 ).1(ال يشري إىل وجود عالقة واضحة

Cost-Benefit AnalysiS تحليل التكلفة واملنفعة 

 إجــراء إداري لتقــويم منــتظم لألهــداف املختلفــة التــي تســعى إىل تحقيقهــا املنظمــة مــع
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 ).1(املرصوفات واملوارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف

Cost-of-Living Index مؤرش التكاليف املعيشية 

وميكـن حسـاب . مقياس يحدد القوة النسبية للرشاء النقدي يف وقـت معـني بالنسـبة ملجتمـع مـا
املؤرش من خالل القيام بتقدير معدل األسعار للسـلع التـي تعـرب رضوريـة أو ممثلـة الحتياجـات 

ملؤرش بناء عىل تقدير معدل أسعار يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال يتم حساب ا. عامة الناس
 ).1( سلعة296

أو هو رقم نسبي أو ملخص لعدة أرقام نسبية ينشأ لبيان وقياس الحركـة أو التغـري يف أي ظـاهرة 
معينة بالنسبة ألساس معني، والرقم القيايس لنفقات املعيشة هو قيمة ما ينفقه الفرد عىل السـلع 

 ).32(والخدمات يف وحدة من الزمن 

Counseling اإلرشاد 

 Clinical Social االجتامعـي العيـادي األخصـايئ  التـي يسـتخدمها اإلجراءاتهي مجموعة من 
Worker   والجامعـات والعـائالت األفـراد إلرشـاد ، كام يسـتخدمها متخصصـون آخـرون، وذلـك 

يف واملجتمعات يف مواقف معينة، كتقديم النصـح أو رسـم بعـض أنـواع االختيـارات أو املسـاعدة 
  ).1( إىل تقديم املعلومات املتعلقة مبوضوع معني باإلضافة بالتفصيل، األهدافتوضيح 

 الرأي يف موضـوع يحتـاج إىل تخصـص معـني كاالستشـارة إعطاءواالستشارة بوجه عام هي عملية 
 ).13(التي يقدمها الطبيب االستشاري أو املهندس االستشاري

Craving  االشتهاء(االشتياق( 

ان، االشتياق رغبة قوية تتملك املتعاطي لتناول املخدر للحصـول عـىل أثـر ايجـايب وتجنبـا يف اإلدم
وتختلف درجات االشتياق وفق لعوامل عدة ). 36(لآلثار السلبية الناتجة عن األعراض االنسحابية 

ويـرى بعضـهم أن . منها طـول فـرتة االنقطـاع عـن املخـدر وشخصـية املتعـاطي ودرجـة اإلدمـان
 ).8(عملية إدراكيةاالشتياق 

Crime جرميـــــة 

 وزاد بـعــض العـلــامء يف تعرـيــف الجرمـيــة لتـشــمل ارتـكــاب أي . أي ـســلوك يـخــالف الـقــانون
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سلوك مخالف ملعايري املجتمع األخالقية التي اتفقت عليهـا الجامعـة، حتـى وان مل يـتم اعتبارهـا 
 ).1(كقوانني

مخالفات وجنح وجنايات، وتتدرج العقوبة : أقساموالجرائم طبقا ألحكام القانون تنقسم إىل ثالثة 
 ).13(وفقا لخطورة الجرمية 

Crisis أزمــــــــــة 

األول يـرى األزمـة كخـربة : االجتامعيون هذا املصـطلح ليعـرب عـن مفهـومنياألخصائيونيستخدم 
وث أما الثاين فريى األزمة كحادثـة اجتامعيـة ناتجـة عـن حـد. داخلية نتيجة لتغري عاطفي وحزن

 .كارثة مام يتسبب يف تعطيل بعض الوظائف الهامة للمؤسسة االجتامعية

وعندما ينظر لألزمـة عـىل أنهـا مرحلـة مـن األمل العـاطفي، فإنهـا تكـون نتيجـة ملشـكلة حياتيـة 
محسوسة أو عائق أمام هدف هام، مـام يـؤدي إىل نـزاع داخـيل تكـون فيـه قـدرات الفـرد عـىل 

 نتائج األزمة إيجابيـة إذا اسـتطاع الفـرد أن يتبنـى آليـات تكيفيـة وقد تكون.  التكيف غري مالمئة
تلـك اآلليـات الجديـدة تضـاف إىل رصـيد الفـرد .  جديدة للتعامل مع هذا املوقف غـري املـألوف

 ). 1(ملواجهة املواقف املشابهة يف املستقبل

تفـاع التـوترات وقد تحدث األزمة عندما يواجه الفرد مشكلة ال ميكن حلهـا، والتـي تتسـبب يف ار
 ).37(الداخلية وعالمات القلق وعدم القدرة عىل األداء لفرتات ممتدة كنتيجة لالنزعاج العاطفي 

واألزمة تعترب خطرا كام تعترب فرصة يف نفس الوقت، فهي خطرا عندما تهدد بعجز الفرد أو أرسته 
 .وقد ينتج عن ذلك انتحار أو ظهور اضطرابات أو أمراض نفسية

ألن الفرد يف وقت حدوث األزمة يكون أكرث تهيـأ لالسـتفادة مـن التـأثريات العالجيـة وهي فرصة 
)37.( 

Crisis Intervention التدخل وقت األزمة 

مامرسة عالجية تستخدم ملساعدة العميل الواقع يف أزمـة بهـدف تعزيـز فعاليـة التكيـف والـذي 
ويحدث ذلك من خالل تعرف .  أو بيئتهبدوره ميكن أن يؤدي إىل منو وتغري إيجايب يف ذات العميل

، وكـذلك تعلـم سـلوكيات جديـدة أو أكـرث فاعليـة وأبعادهاالعميل عىل املشكلة وتقدير حجمها 
 ).1(ملواجهة مواقف مشابهة ومتوقعة
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 االجتامعيـون أو املتخصصـون اآلخـرون األخصـائيونوللتعامل مع العميل وقت األزمـة يسـتخدم 

كـام يتعـاملون مـع العديـد مـن األزمـات . لفـة، فرديـة وجامعيـةمداخل وتكنيكات عالجية مخت

 العجـز الجسـمي، أواملوقفية مثـل إيـذاء األطفـال، تغـري املكانـة أو املنصـب، االغتصـاب، املـرض 

 ).37(، الفقد أو املوت وغري ذلك اإلدمانتعذيب الزوج، الطالق، االنتحار، 

Crisis Sequences  تسلسل األزمة(مراحل األزمة( 

 :ارة عن سلسلة من التغريات املتوقعة التي مير بها الفرد وقت األزمة وهيعب

موقـف أو كارثـة مثـرية للقلـق، أو سلسـلة مـن الحظـوظ (موقف أو حدث خطري  -1
 ).العاثرة أو املواقف املؤسفة التي ينتج عنها أثر مرتاكم

ف ارتفـاع مسـتوى التـوتر أو القلـق نتيجـة املوقـ( حالة من الضعف أو الحساسية  -2
الخطري، ويزيد أكرث عندما يستنفذ الفرد جميع ما لديه من آليات التكيف ليكتشـف أنهـا 

 ). ال تعمل مع هذا املوقف الجديد

القشة التي قصمت ظهر البعري، هذا الدافع الذي عـادة مـا (عامل دافع أو مسقط  -3
 )  قمته عىل أنه املشكلة الحالية التي أو الحدث الذي رفع معدل التوتر إىلإليهينظر 

ظهور عدم التوازن وتبدو مظاهرهـا يف اهتيـاج نـفيس وبـدين، ( حالة نشاط األزمة  -4
وأنشـطة ـبـال ـهـدف، اـضـطراب يف اـملـزاج والوـظـائف العقلـيـة انـشـغال ذهـنـي ـمـؤمل ـمـع 

 ). التي تسببت باألزمةاألحداث

يتوافق الفـرد مـع أو يتقبـل املوقـف كـام يـتعلم آليـات تكيـف (استعادة التكامل  -5
 ).1(فعالةجديدة و

Cross-Sectional Research الدراسة عرب املقطعية 

أحد مناذج تصميم البحوث يقوم فيه الباحث بجمع املعلومات عن الظاهرة محل البحث يف مـرة 

أو أن يقوم بإجرائهـا .واحدة يف نقطة معينة من الزمن، مثل بحوث الزمن الواحد أو املرة الواحدة

ني أيضا إجـراء مقارنـة للمبحـوثني الـذين ميثلـون أوجـه مختلفـة كام يع). 4(يف وقت قصري نسيبا

انظـر ). 1(ملتغري واحد، مثل مقارنة الفئات العمرية املختلفة للمبحوثني مبتغـري معـدل االسـتهالك

 .البحوث الطولية
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Cult طائفة 

كـام تعنـي مجموعـة . مجموعة يتمسك أعضاؤها مبعتقـدات قويـة ومرتبطـة بتعلـيامت قائـدها
قدات والطقوس التي متارسها جامعة معينة والتي عادة مـا تتعلـق بقـوة قائـدها الدينيـة أو املعت

 ).1(الروحية أو السحرية

Cultural الثقافة 

ـار  ـوم واألفـك ـون والعـل ـات والفـن ـارات والتقنـي ـد واملـه ـادات والتقالـي ـيم والـع ـة الـق ـي مجموـع ـه
وينزع ). 1( من الناس يف زمن معني واملعتقدات واالتجاهات الدينية والسياسية الخاصة مبجموعة

كل مجتمع إىل تكوين رأس مال ثقايف يسمى أحيانا أصالة، وأحيانـا تراثـا، كـام قـد يسـمى مـأثورا 
 ).26(تاريخيا 

 :هي) 26(له جوانب أساسية ثالثة ) كل معقد(وينظر إىل أن الثقافة عبارة عن نسق 

 )املعرفية(الجوانب اإلدراكية  . 1

 )ألشياءا( الجوانب املادية  . 2

 )القواعد والتنظيامت( الجوانب املعيارية . 3

Cultural Deprivation الحرمان الثقايف 

يشري هذا املصطلح إىل افتقار شخص ما إىل خربات معينـة مل يكتسـبها خـالل تنشـئته االجتامعيـة 

 ).1(والتي قد يحتاجها للتعامل مع مواقف اجتامعية جديدة 

Cultural Lag الهوة الثقافية 

ي الهوة الثقافية االحتفاظ بالتقاليـد والعـادات والتقنيـات عـىل الـرغم مـن تعاتقهـا أو عـدم تعن
 ).1(ارتباطها مبجموعة املعايري الجديدة للثقافة املسيطرة

وتحدث الهوة الثقافية عندما يختل التوازن يف رسعة النمو بني عنارص الثقافـة، بحيـث يتغـري كـل 
خر، فيتغري أحدها رسيعا بينام ال يتحـرك أو يتحـرك العـنرص  عن العنرص اآلمتفاوتةعنرص برسعة 

اآلخر ببطء وذلك مثال أن يكون هناك تقدم صناعي  يف مجتمع مـا بيـنام تظـل األوضـاع األرسيـة 
 ).13(كام هي 
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Cultural Relativism النسبية الثقافية 

 يف إالفهمهـا بدقـة عبارة عن توجه أو مدخل ينظر إىل أن أي عادات أو طقـوس معينـة ال ميكـن 

 ).1(، وتاريخها االجتامعي ومتطلباتها البيئيةألهدافها الثقايف املحدد إطارها

ًولذلك فإنه بناءا عىل هذا التوجه، فإنه ال ميكن تفسري الثقافات أو الظـواهر الثقافيـة عـىل وجـه 

 املوجـودة بهـا وإىل صحيح وتقوميها إال بالنظر إىل الظواهر التي نقوم بدراستها بالنسبة إىل البيئة

الدور الذي تؤديه يف نسق اجتامعي وثقايف أكرب، فعىل سبيل املثال ما يعترب والء يف مجتمع معني، 

 ).13(قد يسمى محاباة لألقارب يف مجتمع آخر 

Cultural Shock الصدمة الثقافية/الهزة 

فـة أخـرى أو قـي ثقافـة خربة من التشوش واالكتئاب والقلق املؤقتة تنتج عند دخول الفرد يف ثقا

 ).1(فرعية غريبة عنه، مام يجعله متشككا بالقواعد والعادات الجديدة

Culture OF Poverty ثقافة الفقر 

افرتاض يزعم أن الناس الفقراء ليسوا كذلك إال نتيجة للقيم االجتامعية والعـادات والـدوافع التـي 

كن من خاللها تحقيق فرص االسـتقالل متنعهم  من نيل نصيبهم من تلك الفرص املوجودة التي مي

 ).1(االقتصادي

Custody ةــــــــــوصاي 

 التملك أو التحكم أو الحامية أو االحتفـاظ برعايـة يفلية قانونية لشخص أو مجموعة وحق ومسؤ

ممتلكات معينة أو رعاية شخص آخر غري قادر عىل أداء وظائفـه بنفسـه مثـل األطفـال أو بعـض 

 ).1(املعاقني

ًيسمى حجزا أو حجرا قضائيا، مبقتضاه يحبس الفـرد يف إحـدى املنشـآت ويف بعـض األحـوال وقد 

 ).13(يخضع لإلرشاف والرعاية 
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Custody of Children وصاية األطفال 

.  ل عـن األطفـالويكـون املسـؤ) أو ويص آخر(تقرير قانوين عند حاالت الطالق يحدد أي الوالدين 

يف بعـض الحـاالت تكـون .   عـىل مصـلحة األطفـال بالدرجـة األوىلويقوم معيار تقرير هذا األمـر

وصاية األطفال مشرتكة بني الوالدين، ويف تلك الحالة يعيش األطفال بـني الوالـدين ملـدد معروفـة 

 .   ومحددة
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D 
Data Triangulation تعدد أدوات جمع البيانات 

، حيـث  Methodology of Triangulationأحد األنواع الرئيسية التي يتضمنها التعدد املنهجي 

 عىل شكلني رئيسني، أولهام -بناءا عىل التعدد املنهجي-تشتمل طريقة تعدد أدوات جمع البيانات 

أـمـا الـشـكل األول، فـهـو . تعددـيـة داـخـل األداة نفـسـهاوـثـانيهام، ال. تـعـدد أدوات جـمـع البياـنـات

استخدام أكرث من أداة لجمع البيانـات، كـأن يسـتخدم الباحـث املالحظـة واملقابلـة، أو املالحظـة 

واالستبيان، أو املقابلة واالستبيان الربيدي وذلك بهدف تاليف العيوب أو نقـاط الضـعف املوجـودة 

انظـر التعـدد املنهجـي، تعـدد النظريـات، تعـدد ). 53(دها يف كل أداة فيام لو تم استخدامها وح

 .املناهج، تعدد املالحظني، وتعدد مصادر البيانات

Death/Mortality Rate معدل الوفيات 

هو نسبة أعداد الوفيات يف فـرتة معينـة مـن الـزمن إىل مجمـوع السـكان، أو لقطـاع معـني مـن 

 مـن 100000  أو لكـل 1000الوفيـات لكـل وعادة ما يعرب عـن معـدل الوفيـات بعـدد . السكان

ويكون ذلك عن طريق قسمة عدد الوفيات يف غضون السـنة الكاملـة عـىل متوسـط ). 1(السكان

 ).13(عدد السكان يف تلك السنة 

Decentralization الالمركزية 

تعني املركزية قيام السلطات العليا يف املنظمـة بإعطـاء الصـالحيات املتعلقـة بتوزيـع 

ليات، ووضع الخطط، وتنفيذها للمسـتويات اإلداريـة الـدنيا وعـادة مـا يكـون واملسؤ

لكـن اإلدارة العليـا تظـل محتفظـة ). 1(هؤالء أقرب إىل املشـكلة أو منطقـة الحـدث 

 بتوجيه السياسة العامة واتخاذ القرارات الرئيسية التي لهـا أثرهـا عـىل التنظـيم ككـل 
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عيـة بإعطـاء الفـروع التابعـة لهـا صـالحية البـت يف مـنح كأن تقوم وزارة الشـؤون االجتام). 32(

 ). 1( مثالإليهاتراخيص الجمعيات الخريية دون الرجوع 

Decertification سحب الرتخيص 

لية  واالمتيازات من فرد أو مجموعـة محـددة بسـبب عـدم ويقصد بها عملية نزع اللقب واملسؤ

 ).1(ة سلفا، أو لعدم الرغبة يف االستمرارالقدرة عىل االلتزام باملؤهالت واملعايري املحدد

Decoding حل الرموز 

يف نظرية االتصال، هي عملية ترجمة العبـارات والتلميحـات اللفظيـة وغـري اللفظيـة، والحركـات 

 ).1( أخرى إىل رسائل ميكن فهمها بوساطة من يستقبلهاإشاراتالجسمية وأي 

Deductive Reasoning االستنباط العقيل 

 عامـة يفـرتض مبـادئالوصول إىل النهايات أو النتـائج الخاصـة عـن طريـق االنطـالق مـن عملية 

 االجتامعـي بـأن جميـع ضـحايا العنـف العـائيل يعـانون إىل األخصايئفمثال قد يؤمن ). 1(صحتها

 عمـيالً األخصـايئوعنـدما يقابـل . درجة ما من التمزق العـاطفي كنتيجـة للعنـف الواقـع علـيهم

مـن أن تلـك الحالـة تعـاين مـن متـزق ) ًمنطلقا من العـام إىل الخـاص( يستنتجمعتدى عليه، فإنه

 .  عاطفي حتى دون أن يسأل العميل

 بالبحـث، وتكـون وظيفـة البحـث هنـا إمـا البدءويف عالقة االستنباط بالنظرية، تأيت النظرية قبل 

 ستقراء انظر اال). 9(بقبول فرضيات النظرية أو برفضها من خالل اختبار تلك الفرضيات

Defense Mechanism اآللية الدفاعية 

 عملية عقلية تهدف إىل حامية الشخصية مـن القلـق  أو مشـاعر الـذنب أو األفكـار

 وينظـر).  13( غري املقبولة وذلـك بهـدف تحقيـق الحاميـة والحفـاظ عـىل التـوازن

  وتشـتمل.   أصحاب مدرسة التحليل النفيس إىل تلـك اآلليـات عـىل أنهـا ال شـعورية
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اإلنكـار، اإلحـالل، التبـديل، التعـويض، النكـوص، اإلسـقاط، : بعض اآلليات الدفاعية املعروفة عىل

 ).1(التسويغ، املثالية الذاتية

Defensiveness الدفاعية 

تعني الدفاعية تلك الحساسية املفرطة تجاه النقد أو عدم املوافقة سواء كان ذلك حاصال بالفعـل 

 ).1(يضا تلك السلوكيات التي تسعى إىل تجنب النقد واملواقف املحرجةكام يعني أ.  أو متوقعا

Deficit العجز املايل 

 ).1(العجز املايل هو زيادة املرصوفات والديون مقابل الدخل واملوجودات خالل فرتة مالية معينة

Deflation االنكامش االقتصادي 

). 1(وجـه عـام لسـوق اقتصـادي معـنيهو انخفاض يف التكاليف املعيشية، ويف مستوى األسـعار ب

 .انظر التضخم

Deinstitutionalization الرعاية غري املؤسسية 

الـذين (يقصد بالرعاية غـري املؤسسـية، عمليـة إطـالق املـرىض أو ترسيحهـم أو النـزالء أو النـاس 

مـن ) يعتمدون يف رعايتهم البدنية والعقلية عىل مؤسسات يفرتض أن تقدم لهم خدمات داخليـة

لك املؤسسات بدعوى انتهـاء حـاجتهم لتلـك الرعايـة أو لعـدم القـدرة ماليـا عـىل تقـديم تلـك ت

 ).1(الرعاية

أو هي عملية منع الدخول أو البقاء غري الرضوري يف املؤسسـات مـن خـالل البحـث عـن و تنميـة 

 واإلبقـاء .بدائل مالمئة يف املجتمع لإلسكان وتقديم العالج، والتـدريب، والتعلـيم، وإعـادة التأهيـل

ـة والـعـالج  ـة املؤسـسـية، إـضـافة إىل تحـسـني الـظـروف والرعاـي فـقـط ـعـىل الـحـد األدىن ـمـن الرعاـي

وحاليـا، يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، هنـاك بـرامج غـري . للمضطرين لتلك الرعايـة للمؤسسـية

 ود السبب يفويع. مؤسسية للعديد من الفئات املحتاجة، مثل املعاقني، املرىض العقليني، كبار السن

  تقديم الخدمات للمحتاجني لها وهم خارج املؤسسات، لخفض التكاليف التي يتطلبها عادة رعايـة 

 



                                     معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية    
 Dictionary of Social Work Terminology       

    

 68

هؤالء مؤسسيا، وكذلك منح الفرصة لتلك الفئات للعيش بطريقة طبيعية بني الناس العاديني مـام 

 ).56(يساعد يف تحسن حاالتهم 

 Delphi Conferencing مناقشات ديلفي/اجتامع

يف التخطيط االجتامعـي و تنظـيم املجتمـع عـىل وجـه الخصـوص، يقصـد بـاجتامع ديلفـي تلـك 
اإلجراءات التي تستخدم استبانه عالية محددة ومغلقة بدرجة عالية وذات مراحل متعددة ليقوم 
مجموعة من الخرباء أو مجموعة املجتمعني مبلئها بحيـث يـتم تركيـزهم فيهـا عـىل تقـدير مـدى 

وليس الهـدف مـن االجـتامع اتخـاذ قـرار ).  1(ة والجدوى لخطة أو سياسة مقرتحةالرغبة والقيم
 ). 38(وذلك ضامنا لعدم االنحياز الشخيص 

Delta إدمان دلتا 

، إلفـا ، التـي حـددها إدمـان Jellinekتصـنيف العـامل جيللنيـك  الكحويل، حسب اإلدمانأحد أنواع 
ويف إدمان دلتا تزيد درجة التعاطي للكحول . ن ايبسلونوإدمان بيتا، وإدمان جاما، وإدمان دلتا وإدما
، بحيث يصل املتعاطي إىل درجة التخـدير )Tolerance(بدرجة عالية مع تزايد يف القدرة عىل التحمل

 .  أمر مستحيال متاما، حسب اعتقاد جيللنيكاإلقالعوالنشوة إذ يصبح 

من صلته بالواقع وتضعف عالقاته وضوابطه وقد يستمر التعاطي ملدة زمنية طويلة، قبل أن يفقد املد
 التي تظهر عىل املدمن حسب هـذا اإلعراضومن . االجتامعية، فال يستغني مطلقا عن الرشاب الدائم

 :النمط

 . بصورة واضحةواألنف زيادة حمرة الوجه - 

 . عدم االهتامم مبا يدور حوله- 

 .ستمرارية التعاطي الغيبوبة التامة والشعور بالفتور الجسمي والنفيس وا- 

 ).5(وقد تستمر الحالة عىل التعاطي إىل درجة يتعرض فيها صاحبها للموت

Delusion الضالل/الوهم 

عـبـارة ـعـن اعتـقـاد ـغـري ـصـحيح ـيـتم اعتناـقـه والتمـسـك ـبـه ـعـىل اـلـرغم ـمـن األدـلـة 

 املوضوعية التي تثبت العكس، وعىل الرغم من وجود األعراف الثقافية التي ال تـدعم 
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ومـن أمنـاط .  وعادة ما يكون ذلك سمة الضطرابات نفسية مثل البارنويا التخيليـة.  ا االعتقادهذ

 خـاطئاعتقـاد (والـوهم االضـطهادي ).  مبالغ فيه بأهمية الـذاتإحساس(الوهم، وهم العظمة 

 ).1)(يشعر فيه الفرد بتهديد اآلخرين وإيذائهم له

Dementia  العته/ الخبال 

ليات العقلية يتسم عادة بفقدان الذاكرة، وتغري الشخصية، وفسـاد القـدرة تدهور عضوي يف العم

كام يعرب أيضـا عـن مظهـر . يف الحكم عىل األشياء، وعدم القدرة عىل التفكري التجريدي أو املنتظم

 ).1(من مظاهر األمراض العقلية مثل الخرف الذهاين

Demography الدميغرافيا(الدراسة اإلحصائية للظاهرة( 

ني الدميغرافيـة الدراسـة املنتظمـة للمتغـريات والسـامت املتعلقـة بالسـكان، أو بجامعـة مـن تع

وذلك كزيادة أو انخفاض معدل املواليد والوفيات ونسب فئات العمر املختلفـة نسـبة ). 1(الناس

 ). 13(إىل مجموع السكان، وكذا التوزيع الجغرايف للسكان 

Denial اإلنكــــــــار 

الدفاعية التي تستخدم لحامية الشخصية مـن القلـق أو مشـاعر الـذنب مـن خـالل أحد اآلليات 

 ).1(إنكار أو تجاهل أفكار أو عواطف أو أمنيات غري مقبولة

Dependency االتكالية/االعتامدية 

كـام تعنـي النـزوع لالتكـال عـىل .  عىل أناس آخرين أو أشياء للعـيش أو للـدعماالتكالحالة من 

 أمنـاطوينظر إىل بعض . الغذاء، أو اتخاذ القرار، أو الحامية، أو األمن، أو املأوىاآلخرين من أجل  

االتكالية عىل أنها طبيعية، ولكنها لـدى البـالغني وعنـدما تكـون بشـكل مبـالغ فيـه، فإنهـا عـرض 

 ).1( عصابية، أو العداء، أو عدم األمن العاطفيألمراض

Depersonalization فقدان الشخصية 

ـر ـعور الـف ـو ـش ـي، أو ـه ـري واقـع ـف ـغ ـوده يف موـق ـاسد بوـج ـن إحـس ـدن ـع ـذات أو الـب ـد اـل   ببـع
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وتوجد تلك الخربة عادة يف األفراد الذين يتعرضون ضـغوط غـري طبيعيـة أو مـن .  البيئة املحيطة

 ).1(ميرون بأزمة أو يف األفراد الذين يعانون من أمراض ذهانية معينة

Depression  الكساد االقتصادي-االكتئاب  

مجموعة من ردود األفعال العاطفية التي تتسم بظهور أعراض معينة كالحزن، التخاذل، اليأس،     :االكتئاب. 1

وتكـون . ، مشاعر النقص، والطمـس الـذايتواإلنتاجالنظرة التشاؤمية بالنسبة للمستقبل، انخفاض النشاط 

ولكنها . عن طريق املالحظنيتلك السامت يف بعض األفراد بشكل خفيف ومتقطع بحيث يصعب اكتشافها 

 ).1(تظهر قوية ومستمرة وبشكل مكثف يف آخرين

حالة اجتامعية اقتصادية ينخفض فيها النشاط االقتصادي لوقـت طويـل  : الكساد االقتصادي. 2

 ).1(إىل حد ما مع ارتفاع ملحوظ يف معدل البطالة واضمحالل يف القوة الرشائية

    Deprivation ــانالحرمـــــــــــ 

يقصد بالحرمان تلك الحالة التي مل تتحقق فيها الحاجات الجسمية أو االجتامعية أو العاطفيـة أو 

 ).1( بطريقة مرضيةإشباعهامل يتم 

 ).13( املرء خريا من أي جهة إصابةأو هو عدم الحصول عىل رزق أو نحوه أو عدم 

Descriptive Studies الدراسات الوصفية 

معينة وكتابة تقرير عنها بطريقة موضوعية قدر االسـتطاعة، ودون الرتكيـز عملية تسجيل ظاهرة 

لذلك فالدراسة الوصفية تنزع إىل تقديم حقائق دقيقة وواقعية عن ). 4(عىل األسباب املتعلقة بها

 .أنظر الدراسة التفسريية). 10(سامت الظاهرة محل الدراسة أو مجتمع املبحوثني

Desensitization التأثريتخيف /إزالة 

 استئـصــال أو ـعــىل األـقــل التخفـيــف ـمــن ردود األفـعــال الجـســمية والنفـســية الناتـجــة ـعــن 
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يعـرف بإزالـة (  االجتامعيون السلوكيون هذا الشكل مـن العـالجاألخصائيونويستخدم .مثري معني

 ).1(ملساعدة العمالء عىل التغلب عىل مخاوف معينة أو أمناط سلوكية عقيمة) األثر املنتظم

Desertion الهجر 

عبارة عن قيام شخص ما بهجر أو التخيل عن شخص آخر أو وضع معني يف الوقت الذي يكون فيه 

يف الزواج، يحـدث الهجـران عنـدما يـرتك . تجاه هذا الشخص أو هذا الوضعول هذا الشخص مسؤ

م الهجـران وال يسـتلز.  أحد الزوجني اآلخر دون موافقة املتخىل عنه، وتبييت النية يف عدم العودة

 القانونيـة عليـه املسؤولياتالفشل يف توفري الغذاء، أو املأوى، أو الرعاية كأحد (عدم توفري الدعم 

وهـذا ويعتـرب .  قانونيـةمسـؤولياتبل إنه قد يحدث حتى وإن مل يكـن عـىل الشـخص ) أو عليها

 ).1(الهجر مقدمة لحدوث الطالق يف بعض األحيان

Detoxification إزالة السموم 

عملية تخليص الجسم من الكحول أو املخدر أو أي مادة ضارة، خالل فرتة مالمئـة بحيـث تسـمح  

 السـموم إزالـةوقد ال تستلزم عمليـة . للفرد باستعادة وظائفه النفسية والجسمية بشكل مناسب

وميكن تحقيق ذلك من خالل إيقـاف املـادة ). 36(استخدام األدوية لتخفيف األعراض االنسحابية 

عاطاة مع تقديم الراحـة والتغذيـة املناسـبة والرعايـة التمريضـية واألدويـة إضـافة إىل تقـديم املت

 ).1(الخدمات االجتامعية

 هـي أما اليوم فإن إزالة السموم مـا. قدميا كان يكتفى بعملية إزالة السموم كعالج وحيد لإلدمان

 ).36( خطوة أوىل ومرحلة من مراحل عالجية متعددة إال

Developmental Stages مراحل النمو 

عبارة عن التطورات الجسمية والعقلية التي تحصل مبرور الوقت والتي ينتج عنهـا مجموعـة مـن 

 ).1(السامت املحددة املمكن تنبؤ حدوثها خالل فرتة معينة من الحياة

Deviance شذوذ/انحراف 

 أو. يقـصـد ـبـاالنحراف أو الـشـذوذ، القـيـام بـسـلوك مـخـالف بـشـدة للـسـلوك الـعـادي
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ويوصف بالسـلوك . االلتزام مبعايري معينة وعادات وقيم تختلف بدرجة كبرية عن املعايري املقبولة

الشاذ املضطربون عقليا ونفسـيا واملنـدفعون وأصـحاب األعـراض التـي ال يوافـق عليهـا املجتمـع 

 ).39(والسيكوباتيون 

 ).1)(االنحراف الجنيس(ري املقبول وغالبا ما يستخدم هذا املصطلح للداللة عىل التوجه الجنيس غ

Diagnosis التشخيص 

وكذلك العوامـل املسـببة ) اجتامعية ، نفسية ، طبية (هو عملية عن طريقها يتم تحديد املشكلة 
وهو كذلك رشح للدوافع الشخصية والبيئية التي أدت إىل املوقف الذي يعـاين منـه العميـل . لها 

 ).13( تعديله  االجتامعي عىلاألخصايئالذي يعمل 

مع بدايات الخدمة االجتامعية كان هذا املصطلح يـدل عـىل واحـدة مـن ثـالث عمليـات تسـمى 
 :عمليات املساعدة

   .الدراسة -1

    التشخيص-2

 . العالج-3

 االجتامعـيـني يفـضـلون إـطـالق مـصـطلح تـقـويم األخـصـائينيويف الوـقـت املـعـارص ـفـإن كـثـريا ـمـن 
)Assessment ( ـة ـك العملـي ـىل تـل ـض . ـع ـرق بـع ـائيونويـف ـطلح األخـص ـني مـص ـون ـب  االجتامعـي
حيث إن التشخيص هو البحـث عـن العوامـل املسـببة للمشـكلة ) . تقويم(ومصطلح ) تشخيص(

 ).1(بينام التقويم يتعلق أكرث ببحث وجمع املعلومات التي لها عالقة باملشكلة 

Diagnostic and Statistical Manual (DSM) ليل التشخييص اإلحصايئالد 

 لالضطرابات النفسية والعقليـة، يصـدر عـن الجمعيـة األمريكيـة للطـب وإحصايئدليل تشخييص 

. وميثل هـذا الـدليل التصـنيف الرسـمي لالضـطرابات العقليـة والنفسـية لتلـك الجمعيـة. النفيس

  ومعـايري وحسب هذا الدليل فإن كل اضطراب يتم تسميته وتصنيفه من خالل إعطاء رقم رمزي

ويتم تقويم الفرد بناء عىل خمس مسـتويات أو . منتظمة له بحيث ميكن متيزه عن اضطراب آخر

وتشتمل اضطرابات املحور األول عىل مجموعة األعراض العيادية إضافة إىل .  محاور كل عىل حده

امم أو تلك الحاالت التي ال تعود إىل مرض عقيل ولكن متثل يف الوقـت نفسـه نقطـة تركيـز االهـت
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ـالج ـك .  الـع ـافة إىل تـل ـية إـض ـطرابات الشخـص ـة االـض ـاين مجموـع ـور الـث ـطرابات املـح ـل اـض ومتـث

أما بالنسبة للمحور الثالث فهو يستخدم لوصف املرض الجسمي . االضطرابات التي تتسم بالتطور

ً ويف املحور الرابع يقـدم الطبيـب الـنفيس رمـزا.  للحالة وبعض الظروف املتعلقة بصحتها النفسية

ًرقميا ليشري إىل تحديد عام إىل مدى شدة الضغوط التي تعاين منها الحالة التي يقدر أنها العامـل 

أما املحور الخامس فيـتم اسـتخدامه ليشـري إىل أعـىل مسـتوى لوضـع .   املؤدي لالضطراب الحايل

 حالـة الحالة من خالل قيامها بوظائفها خالل السنة املاضية، وتشتمل تلك الوظـائف عـىل تقـدير

 ).1(املريض االجتامعية واملهنية والرتفيهية

Direct Influence التأثري املبارش 

 األخصـايئإجراء عالجي يستخدم يف خدمة الفرد ويف الخدمة االجتامعية العيادية مبقتضاه يحـاول 

ويتم تنفيذ ذلك عن طريق القيام بتقـديم .  االجتامعي تعزيز منط معني من السلوك لدى العميل

قرتحات والنصح للعميل، بطريقة منتظمة وحذرة، بشأن الكيفية التي ميكن أن يصل بها العميل امل

 ).1(لتحقيق أهدافه الخاصة

Directive Therapy  اإلرشادي(العالج التوجيهي( 

 االجتامـعـي أو أي مهنـي يف الـصـحة األخصـايئمـدخل يـسـتخدم يف العـالج اإلرـشـادي، يقـدم فـيـه 

حات ومعلومات متعلقة باملوارد إضافة إىل أي وصفات تهدف إىل مسـاعدة النفسية النصح واملقرت

 ). 1(العميل عىل تبني سلوكيات فعالة وبناءة

Direct Practice املامرسة املبارشة 

 االجتامعيني ليشري إىل ميدانهم فيام يتعلـق باألنشـطة األخصائينييستخدم هذا املصطلح بوساطة 

 املبـارش االتصـال التي من خاللها يـتم تحقيـق األهـداف مـن خـالل املهنية التي تختص بالعمالء،

والشخيص وكذلك من خالل التأثري الفوري بالعميل الذي يطلب الخـدمات االجتامعيـة أو يحتـاج 

 تهـدف إىل أنشـطة(والبد من التفريق بني املامرسة املبارشة ومصطلح املامرسـة غـري املبـارشة . لها

 ).1)(وير الفرص اإلنسانيةتحقيق أهداف اجتامعية أو تط
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Direct Treatment املعالجة املبارشة 

 االجتامعيـون يف خدمـة الفـرد األخصائيونمجموعة من إجراءات التدخل املهني التي يستخدمها 

 االجتامـعـي بتنفـيـذ تغـيـريات معيـنـة أو األخـصـايئويف الخدـمـة االجتامعـيـة العيادـيـة فيـهـا يـقـوم 

  Mary Richmondوكانت مـاري رتشـموند .  شخيص مع العميلتحسينات من خالل االتصال ال

 األخصـايئأول من اسـتخدم هـذا املصـطلح ليـدل عـىل تفـاعالت الوجـه للوجـه التـي يقـوم بهـا 

االجتامعي مبارشة مع العميل، متييزا له عن مصطلح العالج غري املبـارش أو تلـك اإلجـراءات التـي 

 ).1(البيئة املحيطةتركز عىل حل املشكلة أو التدخل يف تغيري 

Disaster النكبة/الكارثة 

ًحدث غري عادي قد يكون طبيعيا أو نتيجة لتدخل اإلنسان يأخذ شكال مركـزا مـن حيـث الوقـت 

كام يتسـبب يف تعطـل قـدرة .   أو الحياة أو الصحةللممتلكاتان، وعادة ما ينتج عنه أرضار واملك

 ).1(يق وظائفها األساسيةبعض املؤسسات االجتامعية عىل االستمرار يف تحق

ويستلزم االلتجاء إىل وسائل استثنائية للتدخل وإزالة آثار النكبة، ومن أمثلة النكبات أو الكوارث، 

 Disaster الكارثة إنجاد مصطلح الكارثةالحرائق الفيضانات، الزالزل، وهذا ويطلق عىل إزالة آثار 

Relief ) 13 .(انظر متالزمة النكبة. 

Disaster Syndrome النكبة/متالزمة الكارثة 

 االجتامعـي األخصـايئويقوم . مجموعة املشكالت النفسية واالجتامعية التي مير بها ضحايا األزمة أو النكبة

 : بالتعرف عىل املراحل املتعددة لتلك املتالزمة Disaster Reliefاملتخصص يف اإلنقاذ وقت الكارثة 

 ).ب للخطر املهددخوف مرتقب وقلق مصاح( ما قبل الصدمة  .1

 ). حدوث الخطر، وقيام املجتمع بتنظيم جهود اإلنقاذ(الصدمة  .2

وتتسم بالطاقة العاليـة " شهر العسل"وعادة ما يطلق عىل هذه املرحلة مرحلة (ما بعد الصدمة  .3

 ).للتأقلم والتكيف والتعاون املتبادل

 ).1)(ي خلفتها  الكارثةيبدأ الناس يف اكتشاف حقيقة صعوبة العقبات الت(  خيبة األمل  -4
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Discharge Planning تخطيط الخروج 

خدمة اجتامعية تهدف إىل مساعدة املريض أو العميل إىل إحداث توافق مناسب وصـحي بحيـث 

تتحول العناية من داخل املستشفى أو الوكالة االجتامعية إىل مورد آخر للعنايـة أو حتـى للعنايـة 

تهي املستشفى أو الوكالة االجتامعية من تقديم الخدمة التـي مـن الذاتية، ويحدث ذلك عندما ين

وعندما متارس خطة الخروج بوساطة أخصايئ اجتامعي مـاهر، فإنهـا تسـاعد . أجلها أدخل العميل

كـام تسـهل تكـيفهم مـع .  العميل ومن لهم عالقة به عىل فهم طبيعة مشكلة العميـل وتأثرياتهـا

 ). 1(م عناية ما بعد الخروجأدوارهم الجديدة وتساعد عىل تنظي

وخطة الخروج الناجحة هي تلك التي متتاز بكونها عمليـة مركـزة ومنسـقة ومشـرتكة مـع أعضـاء 

ويعـرف . الفريق العالجي واملريض وأرسته بحيث تضمن خطة مناسبة الستمرار العنايـة للمـريض

لـب صـعوبة أكـرث أخصايئ الخروج أن عملية تحويل املـريض إىل خـارج املستشـفى تشـكل يف الغا

بالنسبة للمريض أو أرستـه مـن بقائـه داخـل املستشـفى، لـذلك البـد مـن إعـداد خطـة مناسـبة 

 ).  40(الستمرار العناية باملريض وكذلك ملقابلة احتياجاته امللحة بعد عملية الخروج 

Disengaged Family العائلة ذات األدوار املنفصلة 

اقها الفرعية حدود قاسية بحيث ينتج عن ذلـك رصامـة يف هي العائلة التي يكون ألعضائها وألنس

 ).1(شكل التفاعالت بني األعضاء وكذلك العزلة النفسية فيام بينهم

Disengagement Theory نظرية االنسحاب 

منظور معني يتمسك به بعض الخرباء املهتمني بالعمليات املتعلقة بالشيخوخة، والذي يقيض بأنـه  

فأنه تدريجيا يصبح أكرث انشغاالً بذاته، وأقل ارتباطا عاطفيا باآلخرين، وأقـل بتقدم املسن بالعمر 

كـام تـؤمن النظريـة بـأن .  مـن املجتمـعبطـيءن العامل من حولـه ويبـدأ انسـحابا واهتامما بشؤ

وينتج عن االنسـحاب املتبـادل بـني املجتمـع واملسـن . املجتمع أيضا ينشغل وينسحب عن املسن

وينتقد بعـض البـاحثني تلـك النظريـة مـن . ضا عن الحياة بالنسبة للمسنانخفاض يف مستوى الر

خالل اإلشارة إىل وجود العديد من املسنني الذين يعيشون حياة مفعمة بالنشـاط ويظهـر علـيهم 

 ).1(الرضا عن الحياة
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Displacement اإلبدال/التبديل 

فكار أو مشاعر أو أمنيات معينـة أحد اآلليات الدفاعية، يستخدمها الفرد ليقلل القلق املصاحب أل

 ).1(من خالل تحويلها إىل أفكار أو مشاعر أو أمنيات أخرى تكون أكرث قبوال وتحمال من األوىل

Disposition اءـــــــــــاإلنه 

 االجتامعي نيابـة عـن العميـل إلنهـاء التـدخل األخصايئالرتتيبات التي يقوم بها املهني الصحي أو 

، أو إىل العنايـة مالمئـة اإلنهاء تحويل العميل أو املـريض إىل مـورد آخـر أكـرث وقد يتضمن. املهني

 ).1(الالحقة، أو نجاح األهداف التي أدخل من أجلها العميل بحيث ال يحتاج معها خدمة أخرى

Dissociation االنفصالية/الفصل 

طفـه التـي عـادة مـا آلية دفاعية مبقتضاها يقوم الفرد بعزل أو تأجيل مشـاعره أو مزاجـه أو عوا

تكون مصاحبة ملوقف أو فكرة أو شخص أو يشء معـني والتـي لـو مل يـتم عزلهـا أو تأجيلهـا ألدى 

 ).1(ذلك إىل قلق غري محتمل

Distracter Role املشغل/املتلهي 

 وتغيـري االنتباهيتسم بالتملص وترصيف .  باآلخرين وخصوصا أفراد العائلةاالتصالمنط معني من 

.  أو موضوعة والتحرك بطريقة معينة بحيث يتم تغيري الرتكيـز عـىل نقطـة الحـوارمسار الحديث

وامللهي يوصف بأنه شخص يتخـوف مـن العالقـات الحميمـة وينـزع إىل منعهـا مـن خـالل تلـك 

 ). 1(التكتيكات الترصيفية

Distribution االنتشار اإلحصايئ/التوزيع 

أو ).  2(لقيم و التكرارات املتعلقـة مبتغـري معـنييف البحث واإلحصاء يشري املصطلح إىل مجموعة ا

 البيانيـة أو ومهذا ويتم التعبري عادة عن التوزيـع اإلحصـايئ مـن خـالل الرسـ). 1(بعامل دميغرايف

 ).4(التبويب أو الخرائط
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Divorce Therapy عالج حاالت الطالق 

ا وضـع حـد الرتبـاطهام نوع من التدخل املهني العيادي يهدف إىل مساعدة الـزوجني الـذين قـرر

ويشتمل عالج الطالق عىل مساعدة الزوجني عىل التفكـري ببـدائل للطـالق، أو التخفيـف .  ببعض

ـمـن مـشـكلة ـسـوء التواـفـق ـفـيام بـيـنهام، أو املناقـشـة املنطقـيـة لكيفـيـة ـحـل الخالـفـات بطريـقـة 

 ).  1(صحية

Domestic Violence العنف الداخيل 

لة األطفال أو املسنني أو األزواج أو أي شخص آخر يف املنزل، غالبا يقصد بالعنف املنزيل سوء معام

وميتد املصطلح ليشمل تعرض ممتلكات الفرد أو صـحته .  عىل يد أحد أفراد العائلة أو ساكن آخر

 ).1(أو حياته للخطر عىل يد طرف آخر يف املنزل من خالل قيامة بسلوكيات متعمدة

Double Blind وجاملزد/لحجب الثنايئا 

يف البحث، يشري املصطلح إىل أسلوب معني ال يعرف فيه الباحث وال املبحوث مـن أن املتغـري قـد 

فمثال يف دراسة فعالية دواء معني، يتم الحجب بحيث ال يعـرف .  تم إدخاله وال ملن من املبحوثني

 عـىل ، ومن حصـل)محل البحث أو التجربة(كل من الباحث وال املبحوثني من تحصل عىل الدواء 

 ).Placebo )1الدواء البديل أو الكاذب  

Down Syndrome متالزمة داون 

ويتسـم املصـاب بتلـك املتالزمـة غالبـا بتسـطح الوجـه، .  شكل خلقي من أشكال التـأخر العقـيل

ويعـود .  واتساع يف حدقة العني مع انحرافها، مع صغر يف الجمجمـة، إضـافة إىل لـني يف املفاصـل

يف السـابق كـان هـذا االضـطراب . عقيل إىل وجود كروموزم إضايف يف الجيناتظهور هذا التأخر ال

 ).Mongolism) 1يعرف باملنغولية 

Drive الباعث/املحفز/الدافع 

الـذي ) الغريـزي(حسب مدرسة التحليل النفيس، يشري هذا املصطلح إىل الباعث او املثري األسايس 

 ).1(يؤدي إىل القيام بالسلوك
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 هذا املصطلح لفظ الدافع الغريزي، ويقصد به النزعة التي تصدر عن الكائن ويطلق بعضهم عىل
الحي وتدفعه عـىل القيـام بعمـل خـاص دون تفكـري أو هـي يف الوقـت ذاتـه مقيـاس للمطالـب 

 ).32(الفسيولوجيه والنفسية 

Dynamic  قوة محركة(دينامي( 

 ، ومعناه حينئذ كل  Staticهوم ثبايت يستخدم مصطلح دينامي مبعنيني، فهو أحيانا يستخدم مضادا ملف
  Mechanicalما يتضمن التحـول والصـريورة، وأحيانـا أخـرى يسـتخدم باعتبـاره مضـادا ملفهـوم آيل 

ومعناه حينئذ كل ما يتضمن مجموعة من التغريات املرتابطـة فـيام بينهـا تبعـا لقـوانني ضـمنية كـام 
ويف نظريـة الشخصـية  ). 42( الغائيـة يتضـمن زيـادة عـىل ذلـك معنـى القـوة الدافعـة ونوعـا مـن

Personality Theory  يشري مصطلح دينامي إىل توجه يؤكد التأثريات النفسية الداخليـة وعمليـات ،
 ، Drives Conflictالتفكر الشعورية والالشعورية والظواهر العقلية غري املالحظة، مثل رصاع الحوافز 

 ).Defense Mechanism ) 1 ، واآلليات الدفاعية Motivesوالدوافع 

Dysfunction لخلل الوظيفيا 

ًيستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل العجـز الـذي يصـيب نظامـا أو نسـقا ًمعينـا ليعوقـه عـن أداء  ً
فعىل سبيل املثال يحدث الخلل الوظيفي يف األرسة عنـدما تعجـز ).  1(وظائفه عىل الوجه األكمل

 .ةعن القيام بوظائفها املتوقعة منها كأرس

Dyslexia العجز يف الكتابة والقراءة 

وغالبـا مـا يصـاحب ذلـك نزعـة إىل . عطل يصيب املهارات املتعلقة بالقدرة عىل القراءة والكتابـة
أو أن املصاب ال يعـري انتبـاه ألحـرف أو . قلب األحرف والكلامت أو عكسها عند قراءتها أو كتابتها

 ).1(كلامت معينة

Dissocial ال اجتامعي 

لح يستخدم ليشري إىل الفرد الذي يترصف بناءا عىل املعايري الخاصة بجامعة األقران القريبـة مصط
جدا، او بناء عىل املعايري الخاصة بثقافة فرعيـة معينـة، يف الوقـت نفسـه الـذي تكـون فيـه تلـك 

قـوم كام يشري املصطلح أيضا إىل الفرد الذي ي.الترصفات مخالفة ملعايري املجتمع عىل وجه العموم
 ).1(باستمرار بأنشطة إجرامية أو هدامة
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E 
Ecological Perspective  االيكولوجي(املنظور البيئي(  

توجه يستخدم يف الخدمة االجتامعية كـام يسـتخدم يف املهـن األخـرى حيـث يؤكـد هـذا التوجـه 

حيث يركز هـذا التوجـه عـىل السـعي لفهـم .  أهمية الوسط البيئي يف وظائف الناس االجتامعية

 ). 41(بيئاتهم العالقات التبادلية املعقدة بني الناس و

مدى القدرة عـىل التكيف،مـدى القـدرة عـىل : ومن أهم املفاهيم التي يشتمل عليها هذا املنظور

.  التوافق بني النـاس وبيئـاتهم بطريقـة تفاعليـة وتبادليـةإحداثالتعامل، مدى االستعداد بهدف 

فـرد، ( عىل العميل  يركز-بناء عىل هذا املنظور-وعند تقديم عملية املساعدة فإن التدخل املهني 

 ).1(كام يركز عىل البيئة املحيطة به يف الوقت ذاته) جامعة، أرسة، مجتمع محيل

Educator Role دور املعلم 

 االجتامعـي بتعلـيم العميـل املهـارات األخصـايئيف الخدمة االجتامعية، يشري دور املعلم إىل قيـام 

ل إمداد العميل باملعلومات ذات العالقـة ويتم ذلك من خال.  األساسية التي تساعده عىل التكيف

إضافة إىل تقديم النصائح واملقرتحات والبدائل والعواقب املحتملة، كام .  بطريقة مفهومة للعميل

 ومساعدة العميل عىل تعلم املهارات الخاصة بحل املشكلة، األمنوذجيتضمن الدور متثيل السلوك 

 االجتامعـي التـي األخصـايئمن أدوار أخرى يقوم بها ويأيت دور املعلم ض.  والتعبري عن األحاسيس

 ). 1( Mobilizer، دور املحرك Enabler، دور املمكن  Facilitator) امليرس(منها دور املسهل 

Effectiveness الفاعلية 

ـة انـجـاز ـهـدف مـقـرر ـسـلفا  ـا ـمـدى ـصـالحية ). 38(يقـصـد بالفاعلـي  ـكـام يقـصـد بـه
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نتائج املطلوبة، فهي عالقة بني العنارص ولـيس كميتهـا وربـط العنارص املستخدمة للحصول عىل ال

 بالحصول عـىل إالوتختلف الفاعلية عن الكفاءة يف أن الفاعلية ال تهتم ). 32(تلك الكمية بالعائد 

بيـنام ) مثال، عدد العمالء املخدومني، نسبة الناس الذين قدمت لهم برنامج معـني(النتائج املقررة 

حقيق األهداف نوعا وكام، فمثال تحقيق برنامج معني ألهدافـه يطلـق عليـه تعنى الكفاءة مبدى ت

كفاءة، ولكن مدى نجاح هذا الربنامج يف تحقيقه ألهدافه وبأقل جهـد وتكـاليف ماديـة وبرشيـة 

 ).33(وبطريقة مثيل يسمى فاعلية 

Efficiency الكفــــــاءة 

تائج املرجوة طبقا ملعـايري محـددة مسـبقا، تشري الكفاءة إىل مدى تحقيق األهداف املرغوبة أو الن

أو كلـام كانـت نسـبة العائـد إىل ).  32(وتزداد الكفاءة كلام أمكن تحقيق النتيجة تحقيقـا كـامال 

 ).38(التكاليف أفضل، كلام كانت الكفاءة أعىل 

 بالنسبة للخدمة االجتامعية فتعني الكفاءة مدى مساعدة العميل عىل تحقيق األهـداف فـيام أما

وهنـا عـدد العمـالء الـذين يقـوم بخـدمتهم ). 1(يتعلق بتدخل مهني معـني خـالل فـرتة مناسـبة

 البد ليك تتحقـق الكفايـة وإمنااألخصايئ االجتامعي ال يكفي كمعيار لالنجاز أو لتحقيق األهداف، 

 ).33(أن نقارن بني عدد العمالء املخدومني ونوعية الخدمة املقدمة 

Elder Abuse إيذاء املسنني 

وميكـن أن .  سؤ معاملة كبار السن إما باإليـذاء الجسـمي، أو الـنفيس، أو اإلهـامل، أو االسـتغالل

لني عنهم قانونيا، وتحدث سوء املعاملة تلك إما من األبناء البالغني، أو أقارب آخرين، أو من املسؤ

 ).1(أو ممن يقوم بتقديم الرعاية لهم

Elective Mutism الصمت االختياري 

 بالصمت االختياري االمتناع عن الكالم يف جميع املواقف االجتامعية تقريبا، عىل الرغم مـن يقصد

أن  القدرة عىل التحدث أو الفهم موجودة، ويف ظل عدم وجود أسباب عضـوية أو جسـمية متنـع 

وتظهر تلك الحالة عىل األغلب يف األطفال الصغار عندما يجـربون عـىل املشـاركة يف .  القيام بذلك

 ).1(ملواقف االجتامعية مثل املدرسةا
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Eligibility ألهليةا 

وينظـر إىل األهليـة عـىل أنهـا .  توفر مـؤهالت أو خصـائص معينـة الزمـة السـتحقاق منفعـة مـا

فمثال ليك يحصل فرد .  مجموعة من املعايري الالزم توفرها للحصول عىل منافع أو امتيازات معينة

د من توفر معايري ورشوط تؤهله لذلك، كالحصول عىل منافع ما عىل خدمات أو برامج معينة فالب

 ).1(الضامن االجتامعي مثال

Emotion  وجدان/انفعال 

شعور أو مزاج يعرب عن الحالة العقلية املصاحبة للتغريات الحالية العضـوية والسـلوكية التـي ميـر 

ً مثريا داخليا أو خارجياإدراكهبها الفرد واملعتمدة عىل مدى  ً ً)1.( 

Emotional Divorce االنفصال العاطفي 

تباعد بني طرفني أو زوجني نتيجة ملرورهام بخربة سيئة من أمل أو قلق أو غضب أو أي ردود أفعال 

مشابهة يف مواجهاتهم السابقة األمر الذي ينتج عنه تجنب حضور أحـدهام أمـام اآلخـر جسـميا، 

 لهـا، أو رفـض تقـديم الـدعم العـاطفي وتجنب مناقشة بعض املواقف العاطفية أو تلك املشـعلة

 ).1(املطلوب

Emotional Liability العاطفة املتقلبة 

وتظهـر هـذه الحالـة يف العـادة كعـرض  لـبعض . النزعة لتغيري املزاج عـىل نحـو رسيـع ومسـتمر

 ).1(االضطرابات العاطفية، أو نتيجة لعدم النضج

Empathy التقمص الوجداين/التعاطف 

 وفهـم وتجريـب الحالـة العاطفيـة التـي ميـر بهـا شـخص إدراكك القدرة عـىل التعاطف يعني تل

وتعني قدرة الفرد عىل تقمص مشاعر اآلخـرين أي فهـم دور شـخص آخـر أو القيـام بـه ). 1(آخر

دون أن يفقد هذا الفرد شعوره بذاته، فتعرف األم بداهة حاجات ومشاعر طفلهـا الرضـيع الـذي 

 ).41(تكون عىل اتصال به 
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Empirically Based Practice

 االجتامعـي البحـث األخصـايئنوع من التدخل املهني يف الخدمة االجتامعيـة، مبقتضـاه يسـتخدم 

كمامرسة وكأداة لحل املشكلة، حيث يقوم بجمع املعلومات بطريقة منتظمة ملراقبة سري التدخل 

وات التـدخل ومهارتـه، وكـذلك نتـائج  االجتامعي بتحديد املشكلة وأداألخصايئكام يقوم .  املهني

 ).1(التدخل املهني بطريقة ميكن قياسها وتقويم فعاليتها بأسلوب علمي منتظم

Enabler املمكن

 االجتامعـي األخصـايئلية التـي يتحملهـا ويعني دور املمكـن يف الخدمـة االجتامعيـة، تلـك املسـؤ
ولتحقيـق هـذا الهـدف . قـف املحبطـةًملساعدة العميل عىل أن يكون قادرا عـىل التكيـف يف املوا

زرع األمل لدى العميل، تخفيف مقاومـة العميـل :  االجتامعي مهارات معينة منهااألخصايئيطبق 
والتناقض أو االزدواجية لديه، معرفة وإدارة املشاعر، تحديد مناطق القوة الشخصية واالجتامعيـة 

 أجزاء صغرية بحيـث ميكـن التعامـل مـع املتوفرة للعميل والعمل عىل تدعيمها، تجزأ املشكلة إىل
ويـأيت دور املمكـن ضـمن . كل جزء وحله بطريقة أفضل، الرتكيز عىل األهداف وأساليب تحقيقهـا

، دور اـملـيرس  Educator Role االجتامـعـي منـهـا، دور املعـلـم األخـصـايئـعـدة أدوار يـقـوم بـهـا 
 ).1( Facilitator Role) املسهل(

):19( االجتامعي لتحقيق هذا الدور مبا ييل خصايئاألويف تنظيم املجتمع، يقوم 

.الرتكيز عىل عدم الرضا عن األحوال السيئة املوجودة يف املجتمع .1

خلق الرغبة يف العمل املشرتك وتشجيع قيام التنظيم الذي يتوىل العمل عىل أن يتم ذلك  .2
جتمـع، ودون دون ضغط عىل سكان املجتمع، ودون زيادة رسعة العمل التـي ال يتحملهـا امل

 .تقليل الصعوبات التي قد يواجهها املواطنون

 وروح التعـاون بـني سـكان املجتمـع، والتوفيـق بـني وحـدات اإلنسـانية العالقـات إيجاد .3
 .املجتمع التي قد تنشأ بينها بعض الرصاعات أو الخالفات

الرتكيز عىل خلق أهداف عامـة طويلـة املـدى يسـعى املجتمـع لتحقيقهـا مـام يتطلـب  .4
سة سكان املجتمع لألنشطة املتعددة بصـفة مسـتمرة لتحقيـق األهـداف الجزئيـة عـىل مامر

 .وتحقيق األهداف الجزئية  يساعد عىل تحقيق الهدف العام. مراحل
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Endemic استيطان املشكلة 

مصطلح ينطبق عىل ظاهرة أو مشكلة اجتامعية أو مرض معني والذي يخص جامعـة معينـة مـن 
 ).1(قة جغرافية معينةالسكان أو ثقافة أو منط

Endogamy زواج األقارب/الزواج الداخيل 

َوعـىل ذلـك فـإن الـزواج يـتم بنـاءا عـىل . تقليد يقيض بحرص مامرسات الزواج يف داخل الجامعـة
وتوقـع ). 2(االنضامم لعضوية جامعة عرقية معينة أو طبقة اجتامعية أو حسب التزام بدين معني

ج من خارج الجامعة، وقد يكون الـزواج الـداخيل عـىل أسـاس عادة عقوبات سلبية عىل من يتزو
 ).42(االختيار أو االلتزام 

Endogenous من داخل الفرد/باطني 

يتعلق هذا املصطلح بتلك االضطرابات أو املشكالت التي تنبع من داخل الفرد وليس مـن عوامـل 
 ينبـع مـن وجـود رصاعـات -ثالعىل سبيل امل-فاالكتئاب الذايت .  بيئية أو عوامل موقفية خارجية

 ).1(ذاتية عاطفية مل تحل، أو من عدم توازن عضوي يف الفرد، وليس نتيجة لخربة حزن خارجية

Endowment وقف 

موجودات أو مبالغ مالية أو أمالك مقدمة مـن شـخص أو مـن مؤسسـة ليـتم تسـخريها لتحقيـق 
 ).1(أغراض معينة وتنفيذها

وقـف (ورصد ريعها عىل الواقف وذريته أو مـن يعيـنهم ) مللكا(ويعرفه آخرون بأنه حبس العني 
 ).13) (وقف خريي(أو عىل جهة من جهات الرب ) أهيل

Enmeshed Family العائلة املتشابكة/العائلة ذات األدوار املتداخلة 

 بنيمفهوم يتم استخدامه يف العالج العائيل البنايئ، ليشري إىل وجود أمناط  من العالقات غري الصحية 

 مام يتسـبب.   أعضاء العائلة بحيث تكون حدود العالقات واألدوار بني األعضاء مبهمة وغري واضحة

 وتتسم العائلة املتشابكة بـأن أعضـاءها.  يف إيجاد فرص ضعيفة لالستقاللية واالعتامدية عىل النفس

 بدال من " نحن "ً يتحدثون يف بعض األحيان نيابة عن بعضهم بعضا، كام يستخدم عضو األرسة ضمري
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، كام يتمسك العضو بشـدة للتقاليـد التـي تؤكـد التعـاون والطاعـة العميـاء لـألرسة بصـورة " أنا"
مبالغة، أما بالنسبة للوالدين فإنهام ال يحددان وال يعرفان حدود مستقلة لعالقتهام ببعض، وتؤكد 

 ).41(ها العائلة املتشابكة عىل الوالء الزائد للعائلة، واالنغالق عىل نفس

ويأيت هذا املفهوم مناقضا متاما ملفهوم العائلة  املنفصلة والتي تتسم أيضـا بوجـود أمنـاط عالقيـة 
غري صحية إال أنها عىل العكس من تلك املوجـودة يف العائلـة املتشـابكة، إذ أن العائلـة املنفصـلة 

ج عنـه انسـحاب األعضـاء تتسم بتحديد صارم للعالقات واألدوار بطريقة تفتقر إىل املرونة مام يتن
 ).1( عالقات بناءة إيجادمن 

 Subsystemأما مهمة املعالج األرسي مع العائلة املتشابكة، فتتلخص يف تشـجيع النسـق الفرعـي 
، كـام واألبنـاءلعضو العائلة، وتشجيع الحدود العمرية والجيلية بني األعضاء وكذلك بـني الوالـدين 

ويساعد عىل التخفيف من األمناط األرسية املتداخلـة، وتأسـيس يدعم املعالج األرسي االستقاللية، 
كام يشجع عىل التعبري عن الرصاعات . الحدود الوالدية، ويدعم االنساق الفرعية لألخوة واألخوات

)41.( 

Environmental Treatment العالج البيئي 

 املشـكلة التـي يعـاين مفهوم يف الخدمة االجتامعية يؤكد أهمية تأثري عوامـل أو قـوى خارجيـة يف
وحيـث تؤكـد .  ال يف بعض األحيان عـام يقـع لـه مـن مشـكالتومنها الفرد، وأن الفرد ليس مسؤ

الخدمة االجتامعية هذا املفهوم فإن العالج البيئي يهدف إىل تعديل أو تخفيف هـذا التـأثري مـن 
حتياجـات العميـل تقـديم أو توضـيح املـوارد وتعيينهـا، نقـل  ا: خالل تطبيق عدة تكنيكات منها

 األخصـائينيويطلـق بعـض .  آلخرين وتفسريها، الدفاع عن العميل والوقوف معـه، والتوسـط لـه
 ).1(ًاالجتامعيني عىل هذا املفهوم مصطلحا آخر وهو العالج غري املبارش أو التعديل البيئي

Epidemic شيوع الظاهرة/انتشار 

اب أو مشكلة اجتامعية بطريقـة رسيعـة، يقصد بشيوع الظاهرة، حدوث مرض وانتشاره أو اضطر
كـان هـذا املصـطلح يسـتخدم ). 1(كام يؤثر عىل أناس كثريين يف مجتمع ما يف فرتة قصـرية نسـبيا

ًللداللة عىل مدى حدوث األوبئة واألمراض فقط، لكنه اآلن يستخدم استخداما واسـعا ليـدل عـىل 
 ).42(، االجتامعية وغريها مدى حدوث الظواهر واملشكالت املختلفة، الصحية، النفسية
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Epidemiology شيوع الظاهرة/علم انتشار 

 والتي تحدث لجامعة من النـاس خـالل -كمرض معني-دراسة مدى تكرار ظاهرة معينة وتوزعها، 
   Incidence Rateودامئا ما يحقق ذلك من خالل حساب معدل الحوادث  . فرتة معينة من الزمن

 Prevalenceوكذلك من خالل حساب معدل االنتشار  )  فرتة معينةعدد الحاالت الجديدة خالل(
Rate  ) ومـن املصـطلحات األخـرى املسـتخدمة يف ).   للحاالت الواقعة يف املشـكلةاإلجاميلالعدد

عدد الحـاالت التـي تقـاس يف  (  Prevalence Pointعلم شيوع الظاهرة مصطلح نقطة االنتشار 
حرص الحـاالت  (  Period Prevalenceصطلح فـرتة االنتشـار ، وكذلك م) نقطة معينة من الزمن

 ).1)(الواقعة يف املشكلة خالل إطار زمني معني ، خالل سنة مثال

وقد بدأ استخدام هذا املصطلح أول ما بدأ يف املجال الطبي حيـث كـان يقصـد بـه دراسـة مـدى 
إال أن هذا املصطلح شـاع اسـتخدامه يف مهـن .  تمع معنيحدوث وانتشار األمراض واألوبئة يف مج

 ).2(وعلوم أخرى كعلم االجتامع والخدمة االجتامعية

Epistemology علم املعرفة 

ويف علـم الفلسـفة يسـتخدم هـذا ).  1(هو العلم الذي يدرس طبيعة املعرفة وطرقها وحدودها  
 إىل اإلنسـانية الكيفيـة التـي توصـلت بهـا املفهوم ليشري إىل نظرية املعرفة أو العلم الـذي يـدرس

 . معرفة العامل الخارجي

ًوفلسفة العلوم ليست جزءا من العلم ذاتـه، يوضـع مـع بقيـة األجـزاء ويف صـعيد واحـد، بـل إن 
 ).42(فلسفة العلم تجيء يف صعيد وحدها ألنها حديث عن العلم وتعليق عليه 

ذا املصـطلح لإلشـارة إىل تلـك اإلجـراءات ويف بعض العلـوم األخـرى كعلـم االجـتامع يسـتخدم هـ
 ).2(العلمية التي تقود الكتساب املعرفة

Epsilon Alcoholism إدمان إيبسلون 

 التي جاء بهـا Alcoholism Typologiesيعترب إدمان ايبسلون النمط الخامس من أمناط اإلدمان 
 ،  Delta ، ديلتـا Gamma، جامـا  Beta  ، بيتـا Alpha ، وهـي إدمـان الفـا Jellinekجلينيـك 

 . Epsilonوايبسلون 

ـدوري ـالرشب اـل ـم ـب ـنمط يتـس ـذا اـل ـب ـه ـويل حـس ـرد الكـح ـأن الـف ـلون ـب ـان ايبـس ـز إدـم  ويتمـي
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 Periodic Drinking فهو يرشب بصفة دورية وليست يومية، ولكن الفـرد مـن هـذا الـنمط ال ،
ا فـإن مـدمن ايبسـلون وعىل هذ. ميكن التنبؤ متى يرشب إىل حد السكر أو متى يرسف يف الرشب

Epsilon Alcoholic 

، ينفجـر يف  Abstain from drinkingبعد أيام أو أسابيع وأحيانا أشهر من التوقف عن الرشب  
 ).52(دورة رشب تستمر لعدة أيام أو أسابيع 

Equilibrium التوازن 

ادة يف النظـام يف يف نظريات األنساق، يستخدم هذا املفهوم ليشري إىل تلك القوى والعنـارص املتضـ
كام يعني هذا املصطلح تلك الحالة أو الوضع الذي ال ميكن الوصول إليه .  سعيها لتحقيق التوازن

ٍنتيجة ألن كل متغري يف حالة مستمرة من التغري مام يتطلب حدوث تغري مواز أو معادل يف متغري 
 ).1(آخر

يعية وسوية يف حني أن الحركة هي حالـة ويرى أنصار املادية امليتافيزيقية أن التوازن هو حالة طب
انتقالية، بينام يرى أنصار املادية الدياليكتيـة أن املتناقضـات يف املجتمـع يف حالـة رصاع يـؤدي يف 

 ).42(النهاية إىل تغيري هذا املجتمع 

Ethics  أخالقيات(قواعد أخالقية( 

خاطئ، والذي ينـتج عنهـا نظام يحتوي عىل مبادىء أخالقية ومدركات عن ما هو صحيح وما هو 
 ).1(فلسفة سلوكية متفق عليها متارس من خالل األفراد، أو الجامعات، أو املهن، أو الثقافات

وتتكون هذه السلوكيات من مجموعة من القواعد التي تبني لألفـراد كيـف يجـب أن يترصفـوا يف 
ـعـرف الـسـائد يف الـحـاالت واملواـقـف الـتـي تـعـرض لـهـم دون أن يـخـالفوا يف ذـلـك ـضـامئرهم أو ال

 ).42(مجتمعهم، ويعد ترصف الفرد غري أخالقي إذا خدش قاعدة أخالقية مقررة 

Ethnic Group جامعة عرقية 

جامعة من الناس ميكن متييزها إما الشرتاكها يف لغة معينة أو مجموعة تقاليد أو تاريخ مشـرتك أو 
فراد هذه الجامعة بالتوحد كجامعة وعادة ما يشعر أ). 1(ثقافة مشرتكة، أو أصل أو ديانة مشرتكة

 ).42(تقليدية متميزة 
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Ethnography علم اإلنسان الوصفي/إثنوغرافيا

عن طريق استخدام املالحظة املبـارشة لألنشـطة ) 42(علم يهتم بدراسة املظاهر املادية والثقافية 

 وكـان يسـتخدم .الخاصة بأعضاء جامعة اجتامعية معينة، ومن ثم وصف تلك األنشطة وتقوميهـا

هذا املصـطلح أساسـا لوصـف املـنهج البحثـي املسـتخدم بوسـاطة األنرثوبولـوجيني، إال أنـه شـاع 

 ).2(استخدام هذا املنهج يف علوم أخرى كعلم االجتامع

Ethology علم األعراق/أثنولوجيا

تهم أو الدراسة العلمية للبرش من حيث توزعهم إىل جامعة عرقية والتـاريخ املتعلـق بهـا، أو سـام

 ).1(ثقافة األعراق املتعلقة بهم

وكام تهتم األثنولوجيـا بالدراسـات املتعلقـة بنشـأة السـالالت واألصـول األوىل كـام تهـتم بأصـول 

 )42(الثقافات واملناطق الثقافية وهجرة الثقافة وانتشارها والخصائص النوعية لكل منها 

Ethology علم السامت/إثولوجيا

، والسلوك لدى الحيوانات، عـن طريـق دراسـة الجينـات، اإلنسانيةون السمة ٌالدراسة العلمية لتك

 ).1(ووظائف األعضاء والنمو التطوري، والتكيف  البيئي للكائنات الحية

Etiology املرض/علم أسباب املشكلة

املصـطلح األسباب والعوامل املسببة ملرض أو اضـطراب أو مشـكلة اجتامعيـة معينـة، كـام يعنـي 

 ).1(العلم الذي يدرس تلك األسباب

كام تدرس اإليتيولجيا االجتامعية أسباب الفـروق املوجـودة بـني الطبقـات االجتامعيـة يف الوراثـة 

 ).42(والبيئة 

Evaluation التقويـــم

بنـاء عـىل ) أو املشـكلة(هو عملية منتظمة مـن خاللهـا يـتم إعطـاء قيمـة للموقـف 

وعادة ما يعتمد التقـويم عـىل دراسـة .  ذلك املوقف أو حوله املعلومات املتوفرة عن
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وقد يعترب التقويم أحد الخطوات الهامة التـي ينتهجهـا ). 1(املوقف وجمع املعلومات الالزمة عنه

كـام قـد يسـتخدم التقـويم كأحـد أغـراض البحـث العلمـي . اإلخصايئ االجتامعي يف حل املشكلة

 ).24)(تقويم الربامج أو املرشوعات(ذلك بـويسمى املنهج العلمي املتبع يف 

Evaluative Studies الدراسات التقوميية/البحوث 

البحث التقوميي عبارة عن استقصاء منتظم يهدف إىل تحديـد مـدى نجـاح سياسـة أو برنـامج أو 

 االجتامعي بإجراء بحث تقوميي لتحديد مـدى نجـاح السياسـة األخصايئفقد يقوم . خدمة معينة

أو . ها التي بناء عليها ميكن تحديد أهلية الفرد للدخول يف مستشفى الصحة النفسية مـثالوفعاليت

وقـد بـدأ تطبيـق البحـوث ). 1(تقويم برنامج مصمم لتوعية أرس األطفال املصابني مبتالزمـة داون

 ). 2(التقوميية أوال يف الواليات املتحدة، كام أنها ترتبط أكرث بتلك البحوث األدائية

ق يف بعض األحيان عىل هذا النوع من البحوث مصطلح تقويم املرشوعـات التـي تهـدف كام يطل

بصفة أساسية إىل املساعدة يف تحسني أداء الخدمات االجتامعية املقدمة ونوعيتها، ولتحقيق ذلك 

الهدف فإن الباحث التقوميي يستفيد من مفاهيم متعددة مستقاة من علوم مختلفـة مثـل علـم 

 ).43( وعلم الرتبية االقتصادتامع، اإلدارة، علوم السياسات، علم النفس، علم االج

Exceptional Children  اإلستثنائيني(األطفال غري العاديني( 

مصطلح يطلق عىل الصغار من األطفال العائلني الذين بسـبب قـدراتهم العقليـة أو الجسـمية أو 

م يحتاجون إىل نـوع متميـز وخـاص مـن  االجتامعية غري العادية، أو ملحدودية تلك القدرات، فإنه

التعليم والرتبية أو من الخربة االجتامعية أو من العالج، وذلك بهدف مسـاعدتهم عـىل االسـتفادة 

وال يقـترص هـذا املصـطلح عـىل .  مـن خـالل بـرامج التـدريب التعليميـةإمكانياتهمالقصوى من 

ضـطرابات، ولكنـه ميتـد ليشـمل  جسـمية أو تـأخر عقـيل أو ذوي االإعاقـةاألطفال الذين لديهم 

 ).1(األطفال املوهوبني وكذلك من لديهم قدرات جسمية غري عادية
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Exchange Theory النظرية التبادلية 

تقوم النظرية التبادلية عىل عدة مفـاهيم مثـل التفاعـل االجتامعـي والبنـاء االجتامعـي والنظـام 

القـات سـواء عـىل مسـتوى األفـراد أو عـىل االجتامعي، ومن أن تلك املفاهيم رضورية لتبـادل الع

وتفـرتض تلـك النظريـة أن الفـرد عنـدما يتفاعـل فإنـه يتوقـع . مستوى الجامعات أو املجتمعـات

ً نظرية التبادل إىل أن هناك تشابها بني النظرية أصحابوينظر .  مكافأة لذلك بدالً أو من اآلخرين

. وقعـان الفائـدة كنتيجـة للسـلوك أو التكـاليفالتبادلية و العمليات االقتصادية كونهام جميعا تت

سـذاجة االفـرتاض، واملبالغـة يف التمحـور حـول : هذا وتواجه النظرية العديد من االنتقادات منها

الذات، كام أن السلوك االجتامعي أعقد من أن يفرس من خالل مفهوم العائد أو املكافأة، كام أنها 

، ومل تـذهب )لفـرد-فرد( ستوى التفاعل املتبادل الفرديال تستطيع تفسري مفهوم العائد إال عىل م

 ).2(لتفسري الكيفية التي تتفاعل بها الجامعات واملجتمعات بطريقة تبادلية

Experimental Design تصميم البحث التجريبي 

.  تعترب تصاميم البحوث التجريبية األكرث دقة واألفضل يف  اختبار العالقات السـببية بـني املتغـريات

أوال،املشاركون يف البحث : متتاز تصاميم البحوث التجريبية عن غريها من التصاميم بخاصتني هامو

ثانيا، وجود الفرصـة .  من املبحوثني يتم اختيارهم بطريقة عشوائية، مام ال يسمح بحدوث التحيز

. ريبيـةلتوزيع وحدات العينة بطريقة عشوائية إما إىل املجموعـة الضـابطة أو إىل املجموعـة التج

كام متتاز تصـاميم البحـوث التجريبيـة بقـدرتها يف الـتحكم مبراحـل وخطـوات وعمليـات البحـث 

وباملتغريات، مام يجعل نتائج البحث تعزى إىل املتغري املسـتقل، ولـيس إىل عوامـل أخـرى مربكـة 

Confounding Variables ) 48 .( 

 مثايل تقارن بها تصـاميم  Modelمنوذج وينظر إىل تصاميم البحوث التجريبية التقليدية عىل أنها 

 أن التصـميم إالوعىل الرغم من أن إجـراء تجـارب حقيقيـة ال تـتم كـام ينبغـي . البحوث األخرى

 ).48(التجريبي يبقى هو املعيار أو النموذج املثايل لتصاميم البحوث 
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Experimental Group املجموعة التجريبية 

بحـوثني التـي تتسـاوى يف كـل شـئ مـع املجموعـة الضـابطة يف البحث االجتامعـي، مجموعـة امل

Control Group  عدا أنها أي املجموعة التجريبية تتعرض للمتغري التجريبي ، Experimental 

Variable  48( ، الذي يجري اختباره.( 

Experimental Therapy العالج التجريبي 

ة والـذي يؤكـد عـىل أهميـة النشـاط، أحد أشكال التـدخل  أو العـالج العيـادي الـنفيس اجتامعيـ

والخروج من مواقف الرصاع، وأهميـة تأديـة الـدور، واملواجهـة، ومتثيـل املواقـف املشـابهة لتلـك 

ويركز العالج التجريبي عىل الوقت . املواقف الحقيقية التي يتعرض لها العميل باستمرار يف حياته

وعـادة مـا يسـتخدم .   املايض واسـتجرارهواملكان الحاليني، مشجعا العميل عىل عدم االعتامد عىل

 ).1(العالج التجريبي يف جلسات العالج املوجهة لألرسة أو للجامعة

Explanatory Studies  التأويلية/الدراسات التفسريية 

 وراء األسـبابتلك الدراسة املصممة واملوجهة نحو تقديم تفسريات للظاهرة املدروسـة ومعرفـة  

 إىل تقدميها الحقائق عـن الظـاهرة املدروسـة فهـي تقـدم إضافةلتفسريية والدراسة ا). 4(حدوثها

 .أنظر الدراسة الوصفية). 10( تفسريا لها عن طريق التعرف عىل األسباب املتعلقة بهاأيضا

Exploratory Studies االستكشافية/ الدراسات االستطالعية 

علق بطبيعة املشكلة موضـوع البحـث، يسعى إىل التوصل إىل نظرة مبدئية فيام يتنوع من البحوث، 

 ).4(وبناءا عىل تلك النتائج املبدئية يتم صياغة تساؤالت تخضع للبحث املستقبيل املكثف

 ):42(وقد يكون للدراسات االستطالعية وظائف أخرى منها       

زيادة ألفة الباحث باملوقف أو الظاهرة التي يرغب يف دراسـتها يف املسـتقبل دراسـة دقيقـة  . 1

 .تعمقةوم

 .توضيح املفاهيم املستخدمة يف البحث وتحديدها تحديدا واضحا . 2

 .ترتيب املوضوعات حسب أهميتها ليكون لها السبق يف البحث مستقبال . 3
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 أخـرى البحـث يف امليـدان الـواقعي أو بعبـارة إلجـراء العمليـة اإلمكانياتجمع بيانات عن  . 4

 العملية التـي تـيرس اإلمكانياتومدى استطالع حقيقة املوقف الفعيل الذي تجرى فيه الدراسة 

 .أو تعوق تنفيذ البحث

 -يف ميـدان مـن امليـادين- والخـرباء األخصـائيونالحصول عىل قامئة املشـكالت التـي يراهـا  . 5

 .جديرة بالدراسة والبحث

ويجهل الباحث االجتامعي عند ابتداء الدراسة الكشفية الكثري عن طبيعة املوضوع الـذي يدرسـه 

 ).43(تصميم هذا النوع من الدراسات قدرا كبريا من املرونة والشمول ولذلك يستلزم 

Extended Family األرسة املمتدة 

هي أرسة تربط بني أعضائها عالقة الدم أو النسب، وتتكون من األرسة النوويـة إضـافة إىل أقـارب 

 ).1(آخرين كاألجداد، األعامم، أبناء العمومة وغريهم 

ن مـن الـزوج والزوجـة وأوالدهـام الصـغار كـام تضـم املتـزوجني مـنهم أو هي األرسة التـي تتكـو

 ).13(وصغارهم وتقيم غالبا يف منزل واحد أو منازل متجاورة 

External Validity الصدق الخارجي 

يف البحث االجتامعي، يقصد بالصدق الخارجي الدرجة التي ميكن عندها تعميم نتائج الدراسة أو 

ة، أي مـدى تعمـيم نتـائج الدراسـة املجـراة عـىل عينـة البحـث، عـىل البحث عىل مجتمع الدراس

و ال ميكن تحقيق درجة الصدق الخارجي إال من خالل متثيـل العينـة متثـيال . مجتمع البحث ككل

صحيحا ملجتمع البحث، فكلام كانت العينة ممثلة ملجتمـع البحـث كلـام ازدادت درجـة الصـدق 

 مـن خـالل اختيـار أسـلوب العينـة إالثلة ملجتمـع البحـث والعينة بدورها ال تكون مم. الخارجي

 ).  Probability Sampling  ) 34املناسب والسليم املعتمد عىل التعيني االحتاميل 
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F 
Face Sheet صحيفة االبتداء/الصحيفة األولية 

وهي صحيفة أو ورقة، توضع عادة يف مقدمة سجل حالة العميل، أو يف مقدمـة اسـتبيان، بحيـث 
تتضمن معلومات تعريفية عن العميل أو املبحـوث، مثـل السـن، الجـنس، الـدخل، أفـراد األرسة، 

 .)1( السابق مع الوكالة االجتامعية وهكذا االتصال

Facilitator Role دور املسهل 

لية يف و االجتامعي بدور املسهل أو املـيرس مـن خـالل مسـؤاألخصايئيف الخدمة االجتامعية، يقوم 
 :تعجيل وتسهيل جهود التغيري عن طريق

 جمع الناس مع خطوط االتصال. 1 

 تربيط أنشطتهم مع املوارد املتاحة. 2 

 ). 1(متكينهم من التشاور مع الخرباء . 3 

ومن األدوار األساسية لألخصايئ االجتامعي إضافة إىل دور املسهل، دور املمكن، دور املعلـم، ودور 
 .املحرك

Fact-Gathering Interview مقابلة جمع الحقائق 

 االجتامعي معلومـات مسـبقة ومحـددة مـن العميـل، األخصايئنوع من املقابالت، يسعى خاللها 
 املتعلقـة، اإلجابـات بتوجيـه أسـئلة محـددة للعميـل، وتسـجيل  االجتامعـياألخصايئحيث يقوم 

وال يهـدف مثـل هـذا .   يف صحيفة االبتداء أو يف منـوذج معـنياإلجاباتوغالبا ما يتم تدوين تلك 
النوع من املقابالت يف األساس إىل تحقيق وظيفة عالجيـة بحـد ذاتـه، حيـث أن هـذا النـوع مـن 

 ).1(للتنفيس عن مشاعره أو التعامل مع مشكلته املقابالت يعطي فرصة ضئيلة للعميل 
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Family األرسة/العائلة 

العائلة أو األرسة جامعة بيولوجية، نفسية، ثقافية، ال تقبل الحرص يف جامعـات أخـرى، ذات بنيـة 
خاصة وحاجات وظروف معيشية، تشكل بذاتها مالذا نفسيا اجتامعيا ألفرادها، وتقـدم مبناشـطها 

 ). 25(جية أصغر صورة منوذجية عن مجتمع جزيئ الداخلية والخار

واألرسة هي الوحدة االجتامعية األوىل التي تهدف إىل املحافظة عىل النـوع اإلنسـاين وتقـوم عـىل 
املقتضيات التي يرتضيها العقل الجمعي والقواعـد التـي تقررهـا املجتمعـات املختلفـة، وتختلـف 

جامعات، كام يختلف نطاقهـا ضـيقا وسـعة فأحيانـا النظم العائلية يف جميع مظاهرها باختالف ال
يتسع حتى يشمل جميع أفراد العشرية كام هو الحال يف العشائر الطوطمية، وأحيانا يشمل الزوج 

 األبنـاء ويطلـق هـذا الـنمط األرسي مصـطلح أبنـاء, الصغار منهم واملتـزوجني وأطفالهاموالزوجة 
 وأبنـائهامق النطاق فيقترص عىل الـزوج والزوجـة  ، وقد يضي Extended Familyاألرسة املمتدة  

كـام هـو الحـال يف  Nuclear Family) النواتيـة(فقط حيث يعرف هذا الشكل بـاألرسة النوويـة 
 ).43(املجتمعات الحديثة 

Family Map خريطة العائلة 

لتصـوير، من خالل هذا ا. عبارة عن تصوير ميثل بناء العائلة فيام يتعلق مبشكلة أو باهتامم معني
ميثل عن كل عضو من أعضاء األرسة بدائرة أو مربع، كام يعرب عن العالقـات املجـودة بـني هـؤالء 

 ).1(األعضاء بخطوط مختلفة تشري إىل نوعية هذه العالقات وماهيتها 

Family Myths الخرافات العائلية 

 حقائق مصطلح يستخدم يف العالج األرسي يشري إىل مجموعة املعتقدات املرتكزة عىل
 . ـتـواريخ مـشـوهة،والتي ـيـؤمن بـهـا أعـضـاء األرسة حـيـث ـيـتم تبادلـهـا ـفـيام بـيـنهمأو

 أسـاليب هذه املعتقدات تحقق مهمة التأكيد عـىل القواعـد األرسيـة والتـي تـؤثر يف 
 فعـىل سـبيل . تفاعل األعضـاء مـع بعضـهم، كـام تؤكـد عـىل متاسـك واسـتقرار األرسة

  مـن وإقـدامن أن الـذكور يف األرسة هـم اقـل عـزم املثال قد يؤمن أعضاء أرسة ما، مـ
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 إالاألعضاء اإلناث فيها، وعىل الرغم من أن األعضاء قد يكونون مدركني لعدم صـحة هـذا الـزعم، 
 ). 1(أنهم يقبلون به للمحافظة عىل بناء األرسة الحايل 

Family Planning التخطيط األرسي/ التنظيم 

صورة طوعية فيام يتعلق بعملية النسل، مبقتضـاه يقـرر الزوجـان عبارة عن اتخاذ قرار متعمد وب
 بعد األخذ يف االعتبار العديد من املتغريات مثـل الظـروف إنجابهامعدد األطفال الذين يرغبان يف 

 ).1 (اإلنجاب، وكذلك وسائل منع اإلنجاباالقتصادية، األهداف الحياتية، طبيعة عملية 

Family Policy ةالسياسة العائلي 

 واإلجـراءات املخططـة والتـي يقصـد بهـا التـأثري أو التغيـري يف األمنـاط األرسيـة املبـادئمجموعة 
 تـؤثر يف واإلسـكانعمليا، جميع السياسات االجتامعية مثل الدخل، والتعليم، والصـحة، . املوجودة

ل ولهـذا يركـز مصـطلح السياسـة العائليـة عـىل قضـايا معينـة مثـل معـد. األرسة بشكل أو بـآخر
اإلخصاب، حجم األرسة، العناية بأطفال الوالدين العاملني، العناية باملسنني، برامج التبني، وبـرامج 

وقد تكون السياسة العائلية ظاهرة كام أنها قد تكون غري معروفة لعامة النـاس .  األرسيةاإلعانات
)1 .( 

Family Projection Process عملية اإلسقاط العائيل 

خصوصـا (عالج األرسي، يشري إىل الطريقة التي بها يعزو بها بعض أعضاء األرسة مصطلح يتعلق بال
وعـادة مـا ). خصوصا األبنـاء(سبب الرصاعات األرسية ومصدرها آلخرين من أعضاء األرسة ) اآلباء

 ).1(ينتج عن هذه العملية أن يصبح طفال أو أكرث من أفراد األرسة حامال ألعراض املرض العائيل 

Family Sculpting التعرية العائلية 

تكتيك يستخدم يف أحد مناذج العالج األرسي، مبقتضاه يقوم املعـالج األرسي بسـؤال أعضـاء األرسة 
بتحديد ورسم تحركات األعضاء اآلخرين من األرسة وذلك بهدف التوضـيح الـدقيق للكيفيـة التـي 

صال والعالقات من وجهة نظـره ينظر بها هذا العضو لألعضاء اآلخرين وكذلك طبيعة وأمناطه االت
)1 .( 
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Family Therapy العالج األرسي 

 أو املعـالج  (Professional Social Worker)هو التدخل املهني لألخصايئ االجتامعي املتخصص 
وينظـر العـالج .  مع مجموعة من األعضـاء املنتمـني ألرسة واحـدة (Family Therapist)األرسي 

ة كوحدة متكاملة من األفراد والعالقات فـيام بيـنهم ، كـام ينظـر إىل أمنـاط األرسي عادة إىل األرس
والعـالج األرسى . تلك العالقات باإلضافة إىل أمناط االتصال املستخدمة بني أفراد العائلـة الواحـدة 

كام يشجع عىل تبني سلوكيات بناءة بـني . يسعى لتوضيح وتحديد األدوات واملسئوليات املتبادلة 
 Verbal and(اللفظية وغري اللفظية ) Actions(واملعالج األرسي يركز عىل األفعال . ألرسة أفراد ا

nonverbal (  كام يركز أكرث عىل ما هو حارض أكـرث مـن تركيـزه عـىل التـاريخ العـائيل)Family 
History) ( 1.( 

Fear الخـــــــــــوف 

، حيـث )1(ًدر متخـيالً أو حقيقيـا رد فعل انفعايل وجسمي من مصدر خطر، قد يكون هـذا املصـ
ويف الخـوف عمـل ). إن أمكـن(يتصف هذا الخوف مبشاعر غري سارة وبالتوتر والهرب أو التجنب 

 ).44(واضح للجملة العصبية املستقلة 

Feasibility Study دراسة الجدوى 

 يـتم فيـه تقدير منتظم للموارد واإلمكانيات الالزمة لتحقيق هدف معني، يف  الوقت نفسه الـذي
 ).1(تقويم قدرة املؤسسة وإمكانياتها عىل توفري تلك املوارد 

أو هي الدراسة املتعلقة باملرشوعـات االسـتثامرية، وتهـتم بتحديـد البيانـات التـي يلـزم توفريهـا 
لتقويم هذه املرشوعات واملفاضلة فيام بينها، وتحديد إيرادات املرشوع االستثامري وطرق التنبـؤ 

ل من التكاليف االسـتثامرية للـمرشوع وتكـاليف تشـغيله، وكـذلك تحديـد العمـر بها، وتحديد ك
 ).32(االقتصادي للمرشوع 

Feedback التغذية الراجعة 

معـني للفـرد الـذي يقـوم بهـذا األداء، مـام يسـمح بتقـويم ) فعـل(نقل املعلومات الخاصة بأداء 
ح بتعديل األداء بصـورة مسـتمرة كام يسم. موضوعي أفضل سعيا وراء أعىل فعالية للفعل املؤدى

 .مام يؤدي إىل زيادة نجاح هذا األداء
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االجتامعية اإلدارية، تستخدم التغذية الراجعة يف اإلرشاف، تقويم أداء املوظفني، تقارير يف الخدمة 
العمالء، وكذلك تسـتخدم كمـؤرش يف قيـاس الـربامج والخـدمات املقدمـة، مـام يزيـد يف كفاءتهـا 

 ).1(وفاعليتها 

، وتعـنـي اـسـتخدام )اـسـرتجاع املعلوـمـات(وـقـد يطـلـق بعـضـهم ـعـىل التغذـيـة الراجـعـة مـسـمى 
املعلومات املرتدة من املرؤوسني يف عملية اتخاذ القرارات، وتعنـي الخطـوة التـي مبقتضـاها يـتم 

 ).42(استعادة البيانات بعد التصحيح واإلضافة التخاذ قرار جديد، أو تعديل القرار القائم 

Fertility Rate معدل الخصوبة 

خصائص أو سامت دميغرافية تشري إىل عدد املواليد األحياء الحاصل يف مجتمـع معـني خـالل فـرتة 
 ).1(محددة من الزمن 

Fetal Alcohol Syndrome (FAS) متالزمة الجنني الكحويل 

ت أو يتعـاطني  الوالدية، تالحظ يف األطفال املولدين ألمهات كحوليااإلعاقاتنوع من اإلصابات أو 
 أثناء الحمل، مام يتسبب يف حدوث مشكالت متعددة للمولد منها ضعف -بكميات كبري-الكحول 

، الضـعف )صـغر حجـم الـرأس، اتسـاع حـدقتي العـني(الوزن، ضعف النمو، تشوه شـكل الـرأس 
 ).36(العقيل، صعوبات التعلم، ويف بعض األحيان تكون اإلعاقة مركبة 

Field Instruction التعليم الحقيل/ريب امليداينالتد 

يف تعليم الخدمة االجتامعية، يعد التدريب امليداين جزءا أساسيا من منهج تعلـيم طـالب الخدمـة 
االجتامعية سواء لطالب البكالوريس أو املاجستري، مام يسمح بإعطاء الفرصة للطـالب يف مامرسـة 

ب خالل التـدريب امليـداين يف صـقل ويساعد الطال. املهنة تحت إرشاف مبارش ويف مواقف واقعية
مهارتهم املهنية، ويف اكتساب وتدعيم القيم املهنية للخدمـة االجتامعيـة، كـذلك تـتم مسـاعدتهم 
عىل الجمع بني عنارص املعرفة التي اكتسبوها خالل الدراسـة األكادمييـة مـع مـا يواجهونـه خـالل 

 ).1 (التدريب العميل
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Field Placement الحقيل/التعيني امليداين 

 من متطلبات التعلـيم الرسـمي لطـالب الخدمـة االجتامعيـة يشـمل القيـام بـأعامل متعلقـة أسايسجزء 
 مهمـة العمـل (MSW)وعادة ما يعطى طـالب املاجسـتري . باملؤسسات االجتامعية املوجودة يف املجتمع

ل السنة التدريبية األوىل، والسـاعات  ساعة يف مؤسسة اجتامعية خال20-16 ترتاوح من أسبوعيةلساعات 
ًنفسها تقريبا خالل السنة التدريبية الثانية، حيث يتلقى الطالب أرشافا وتوجيهـا مبـارشين مـن املرشفـني  ً
العاملني باملؤسسة، فيقوم الطالب بجمع للمعارف التي حصلوا عليها يف القاعات الدراسة لالستفادة منهـا 

، (BSW)كام يحصل التعيني امليداين لطالب درجة البكـالوريس . يف امليدانوتطبيقها مع الخربات العملية 
 ).1  ((DSW)ويف بعض األحيان لطالب الدكتوراه يف الخدمة االجتامعية 

 

Field Study/Research  البحث امليداين(الدراسة امليدانية( 

 الطبيعيـة، بـدال مـن أحد طرق البحث االجتامعي، يقوم خالله الباحث بـإجراء دراسـته يف بيئتهـا
ويتم ذلـك عـن طريـق املقـابالت امليدانيـة ). 1(املعامل، أو املكاتب األكادميية أو مكاتب العمالء 

. ، أو من خالل املالحظـة املنتظمـة لظـاهرة أو سـلوك أو أنـاس)42(واستيفاء استامرات االستبيان 
 ميكـث يف ذلـك الحـي ومثال ذلك أن يقوم أخصايئ اجتامعي بـإجراء بحثـه يف حـي معـني، حيـث
 ) 1(مسجال مالحظاته املنتظمة عن الناس القاطنني فيه ملدة محددة من الزمن 

Fields Of Practice ميادين املامرسة 

مصطلح يستخدم يف الخدمة االجتامعية يتعلق مبيادين مامرسة املهنة املتنوعـة ومؤسسـاتها، كـام 
وبهـذا الصـدد فـإن . يف تلك امليادين واملؤسسـاتيشري إىل مقدار املنافسة الخاصة الالزمة للعمل 

ميادين املامرسة تأسست يف العرشينات من القرن العرشين، عندما بدا جليا مدى حاجـة الطـالب 
 ميادين املامرسة التي ظهرت مع بداية أوائلهذا ومن . إىل املامرسة والتدريب املهني قبل التخرج

 ):1(الخدمة االجتامعية ما ييل 

 .رسةرعاية األ . 1

 .رعاية الطفولة . 2
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 .الخدمة االجتامعية النفسية . 3

 .الخدمة االجتامعية الطبية . 4

 . الخدمة االجتامعية املدرسية . 5

وبينام حدث الكثري من التعديالت فـيام يتعلـق باتجاهـات املامرسـة يف تلـك امليـادين سـابقة     
 ):1(الذكر، ظهرت ميادين أخرى جديدة وهذه تشتمل عىل 

 . الصناعيةالخدمة االجتامعية .1

 .الخدمة االجتامعية املهنية .2

 .الخدمة االجتامعية مع املسنني .3

 .الخدمة االجتامعية الريفية .4

 .الخدمة االجتامعية الرشطية .5

 .الخدمة االجتامعية القانونية .6

Financial Management اإلدارة املالية 

ً مالمئـا للتسـجيل ًالعملية التي يتم بها تخطيط الدخل واملرصوفـات، حيـث يسـتلزم ذلـك أسـلوبا
وحفظ الدفاتر، كام يستلزم وضع قاعدة وتطبيقها يف تحديد أولويـات قـرارات الرشاء وتوقيتاتهـا، 

 .إضافة إىل التقليل من فرص إهدار املال، وضبط امليزانية

يف الخدمة االجتامعية اإلدارية يهتم املديرون بإدارة املال كأحد املسؤليات األساسـية التـي علـيهم 
 األخصايئأما يف املامرسة املبارشة للخدمة االجتامعية، فإن إدارة املال تعني  قيام . لعوا بهاأن يضط

 ).1(االجتامعي بتعليم أو مساعد ة العميل عىل تخطيط أمورهم املالية ومراقبتها والتحكم بها 

Flight Into Illness العودة للمرض/النكوص 

ة العياديـة أو يف العيـادات النفسـية، تـتلخص يف أن ظاهرة شائعة الحدوث يف الخدمة االجتامعيـ
العميل الذي قاربت خطته العالجيـة عـىل االنتهـاء، فجـأة تظهـر عليـه أعـراض جديـدة متعلقـة 

وتعترب هذه الظاهرة حال حدوثها، مـؤرش العتامديـة العميـل عـىل . باملشكلة الحالية محل العالج
 ).1(، أو أنها مؤرش لخربة تحويلية األخصايئ
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Flooding التغريق 

إجراء يستخدم يف العالج السلويك فيه، يتعرض العميـل بطريقـة مكثفـة أو منتظمـة ملثـري القلـق 
بصورة مستمرة أما يف الواقع أو الخيال، مام يؤدي بالعميـل يف النهايـة إىل وقـف اسـتجابته نحـو 

 ).1(القلق 

Force Field Analysis (Ffa) التحليل امليداين للقوى 

الـتـي تـسـتخدم يف  Problem-Solving ـمـن األدوات املـسـتخدمة يف أـسـلوب ـحـل املـشـكلة  أداة
الغالب تخطيط الرعاية االجتامعية أو يف اإلدارة أو يف تنظيم املجتمع بغرض تقدير درجة مقاومة 

 ):1(ويشتمل التحليل عىل . التغيري املقرتح أو قبوله

 التكـاليف الباهظـة للـربامج الحاليـة، أو عـدم مثـل(تحديد القوى االجتامعية الدافعة للتغيري  .1
 ).تحقيق األهداف املقررة

مثـل الخـوف مـن فقـد بعـض املـوظفني (تحديد القوى املتوقعـة واملعوقـة إلحـداث التغيـري  .2
 ).إلعاملهم، أو فقد السلطة

رسم وتخطيط األفعال التي من شأنها أن تتخذ لزيادة قوى معينة أو تخفيضـها، وذلـك بهـدف  .3
 .حركة تجاه الهدف املرغوبتيسري ال

Forensic Social Work القانونية/الخدمة االجتامعية القضائية 

أسلوب مامرسة خاص يف الخدمـة االجتامعيـة يركـز عـىل املسـائل القانونيـة، كـام يرشـد املهنيـني 
 ئينياألخصـاالقانونيني عىل القضايا واملشكالت املتعلقة بالرعاية االجتامعية، كام تركز عـىل تعلـيم 

 .االجتامعيني الجوانب القانونية ملامرستهم املهنية

 االجتامعي بشهادته كمتخصص أو خبري يف املحاكم القانونية إذا طلبـت األخصايئكام تشمل تقدم 
شهادته، وذلك يف بعض املنازعـات مثـل وصـاية الطفـل، الطـالق، االنحـراف، املشـكالت املتعلقـة 

 ).1(لية العائلية وباملسؤ

Foster Care الرعاية البديلة 

 تقديم الرعاية الجسمية والجو العائيل لألطفال الذين ال ميكنهم العـيش مـع والـديهم
 عن طريق أرسة بديلة تقوم باحتضان الطفل بدال عن أرستـه، فتتكفـل) 1( الطبيعيني 

  برعايته وحاميته وتوفري حاجاته املعيشـية والنفسـية بـدون مقابـل أو بـأجر تدفعـه 
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أو ويل أمره أو يدفع لها من مال الطفـل إذا كـان ذا مـال، ويعـد لـألرس البديلـة باألطفـال الدولة 
األيتام واملهجورين أو الذين يتعذر عىل أرستهم الطبيعية رعايتهم إمـا ملـرض أو لجـرم ارتكـب، أو 

 ).13(ألن األرسة تشكل خطر عىل الطفل 

Frail Elderly كبار السن الضعفاء 

ال والنساء املصابني أو املعرضـني لإلصـابة بعجـز جسـمي أو عـاطفي والـذين كبار السن من الرج
 ).1(تتطلب حالتهم نوعا من العناية بسبب محدودية قدراتهم عىل العناية الكلية بأنفسهم 

Frequency Distribution التوزيع التكراري 

ات تشـمل كـل فئـة يقصد بالتوزيع التكراري يف اإلحصاء وضع مفردات إية ظاهرة متغـرية يف فئـ
عددا من القيم املتقاربة من بعضها، ويتم تحديـد الحـدين األعـىل واألدىن لكـل فئـة وفقـا لنـوع 
البيانات التي لدينا ودرجة تفصيلها وطريقة جمعها، ومن ثم تعتـرب كـل القـيم الداخلـة يف الفئـة 

ون بـني هـذه الواحدة كأنها جميعا متساوية بحيث يرصف النظر عن الفـروق البسـيطة التـي تكـ
 ).32(املفردات يف الواقع 

ويوضع التوزيع التكراري يف صورة جدول تكراري فـإذا كانـت الظـاهرة التـي نشـاهدها ونسـجل 
قيمها املختلفة متهيدا لدراستها بوساطة الجدول التكراري تتغري تغريا متصال، فإن مجموعـة القـيم 

كس ذلك نجد بعـض الظـواهر تتغـري التي نحصل عليها لهذه الظاهرة تسمى سلسلة متصلة، وبع
تغريا منفصال أي أن مقدار الظاهرة يقفز من قيمة إىل أخرى فجأة دون أي تدرج يف القيم الواقعة 

هذا وميكن عرض الجدول التكراري عـىل شـكل .  بينهام وهنا تسمى مجموعة أو سلسلة منفصلة
 أو املنحنـي  Frequency Polygon أو املضلع التكراري   Histogramهنديس كاملدرج التكراري 

 ).Frequency Curve ) 42التكراري 

Frustration اإلحباط 

 رغبة ماديـة أو معنويـة سـواء إشباعالحالة التي تحدث للفرد أو للجامعة نتيجة لعدم تحقيق أو 
 ).42(أكان لهذه الرغبة ما يربرها أم ال، حيث يصحب هذا الفشل رضب من الحرسة وخيبة األمل 
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 حالة تعاق فيها الرغائـب األساسـية والحـوافز أو املصـالح ألي فـرد أو مجتمـع، أو حيـنام أو هي

، هـذا ويصـاحب الفشـل عـادة يف تحقيـق )39(يعتقد الفـرد أن تحقيـق الرغبـة صـار مسـتحيال 

 ). 42(الرغبات أما سلوك عدواين، أو انطوايئ، أو التثبيت أو االنسحاب من املوقف 

 ختلف ويطلق عىل ذلك حد احتامل اإلحباط ودرجة احتامل اإلحباط ت

           FRUSTRATION TOLERANCE                                                         

ويقصد به تلك الدرجة من القدرة التي عندها يتحمل الفرد عدم تحقيق أو تأجيل هدف يسـعى 

 ).1(اليه 

Functional Assessment لتقدير الوظائفيا 

 االجتامعيـون أو مهنيـون آخـرون، خصوصـا يف األخصـائيونإجراءات ومعايري منتظمة يستخدمها 

املجال الصحي ويف املؤسسات االجتامعية، لتحديد مدى قدرة العميل عىل العناية بنفسـه، حيـث 

يتم تقويم العميل من حيث القدرة عىل القيام باألنشطة الالزمة للعـيش اليـومي وكـذلك تقـدير 

 ).1 (األنشطةمتالكه لألدوات التي متكنه من القيام وتحقيق تلك مدى ا

Functional Impairment العجز الوظائفي 

ليات معينة نتيجة لعجز عقيل أو جسمي مؤقت أو وعدم قدرة الفرد عىل مقابلة توقعات أو مسؤ

ضـع الـذي  االجتامعيون هذا املصطلح ليشـري إىل املوقـف أو الواألخصائيونحيث يستخدم . دائم

يكون فيه الفرد عاجزا جزئيا بحيث يستطيع القيام بفاعلية مبعظم الوظائف ولكن ليس جميعهـا 

كام ميتد هذا املصطلح لينطبق عىل الحاالت التي يفتقـر فيهـا . كام هو متوقع منه بصورة طبيعية

 ).1(الفرد إىل القدرة عىل التحكم أو السيطرة عىل وظائف حيوية معينة 
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G 
Gamma Alcolism إدمان جاما 

، إلفـا ، التي حددها بـ إدمان Jellinek الكحويل، حسب تصنيف العامل جيللنيك اإلدمانأحد أنواع 
 جامـا، يكـون االدمانيـةويف الـنمط . وإدمان بيتا، وإدمـان جامـا، وإدمـان دلتـا وإدمـان ايبسـلون

وتصـبح .  الفسـيولوجي إىل درجـة عاليـةنواإلدمـاالتعاطي مكثفا للغاية، بحيـث تصـل االتكاليـة 
ويف هذا النمط تنعـدم . كميات كبرية من الكحول) Tolerance(الخاليا العصبية قادرة عىل تحمل

 حـدثت لـه اضـطرابات اإلقـالعفـإذا أجـرب املتعـاطي عـىل . القدرة عىل الضبط والـتحكم والكـف
 ).5(وإجرامجسمية ونفسية شديدة يتبعها عدوانية 

Gate Keeper حارس البوابة/البواب 

 مـن أويطلق هذا املصطلح عىل من يسهل أو يحجـب الحـراك االجتامعـي مـن حالـة إىل أخـرى، 
وهنـاك اسـتخدامات متعـددة لهـذا املصـطلح يف .  يسهل أو يحجب االتصال بني جامعـة وأخـرى

 الـذي )املـواطن(الخدمة االجتامعية، ففي تنظيم املجتمع يسـتخدم لإلشـارة إىل العضـو القـاطن 
يسمح أو ال يسمح بوصول منظم املجتمع للعمالء املقصودين، ويف تلك الحالة حارس البوابـة إمـا 
أن يكون هو القائد الطبيعي للمجتمع، أو أنه يعمل يف منصب هام يسمح لهم مبعرفـة مـا ومـن 

ة كام يستخدم هذا املصطلح يف تعليم الخدمة االجتامعية ليشري إىل شخص عضـو هيئـ. هو املؤثر
كام يستخدم . ال عن انضامم الطالب إىل عضوية املهنة أو عدم انضامموالتدريس الذي يكون مسؤ
لة عـن تقـويم العمـالء املحتملـني واالجتامعية الرسمية املسؤ) الوكاالت(يف املنظامت واملؤسسات 

 .)1(ومدى استحقاقهم أو عدم استحقاقهم لخدمات أو برامج معينة 
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  General Systems  ظرية األنساق العامةن 

تعترب نظرية األنساق العامة من النظريات التـي راج اسـتخدامها يف منـاذج وأسـاليب املامرسـة يف 
 هو مـن اسـتحدث  Von Bertalanffyالخدمة االجتامعية، ويعترب العامل الفيزيايئ فون بريتالنايف  

 األنسـاق ألفكـارمـا بالنسـبة أ . 1956 وقـد توصـل إىل شـكلها النهـايئ يف 1920هذه النظرية عام 
 يف نهايـة حقبـة  Lutzاالجتامعية وتطبيقاتها يف الخدمة االجتامعية فقـد كانـت عـىل يـد لـوتس 

أما بالنسبة لتطبيقـات األنسـاق العامـة يف الخدمـة االجتامعيـة فـإن .  األربعينات من هذا القرن
 الوقـت احتلـت نظريـة ومنـذ ذلـك.  يف نهايـة الخمسـينات Hearnالفضل يف ذلك يعـود لهـرين 

األنساق العامة وعالقتها بالخدمة االجتامعية مكانة هامة جـدا، مـام أدى إىل ظهـور العديـد مـن 
اإلـسـهامات ـمـن الـبـاحثني واملـشـتغلني يف مـجـال الخدـمـة االجتامعـيـة، ـهـذه اإلـسـهامات تـعـددت 

اعدة يف صـياغة وتنوعت لتشمل ابتكار مناذج للمامرسة، أما لفهـم املوقـف أو املشـكلة، أو للمسـ
 ).41( التدخل املهني ،أساليبالتشخيص، أو يف وضع خطط 

وترتكز النظرية عىل مبدأ أن النسق هو جملة عنارص مرتابطة أي مرتبطة بينيـا بـروابط إذا تبـدل 
وهـي كـذلك توجـه ). 25(أحدها تبدلت الروابط األخرى كلهـا، وبالتـايل يغـدو املجمـوع متبـدال 

، وذلـك مـن  Holisticك الناس واملجتمعات بطريقة كليه أو جمعيـة مفهومي يحاول تفسري سلو
خالل التعرف عىل العنارص املتفاعلة داخل النسق وكذلك من خالل التعـرف عـىل العوامـل التـي 

 ).1( مستقرة ويف حالة من التوازن  Subsystems) انساق فرعية(تجعل تلك العنارص 

 ):41) (1( منها وتستخدم نظرية األنساق العامة عدة مفاهيم

  Systemالنسق  . 1

  Subsystemsالنسق الفرعي  . 2

  Open and Closed Systemالنسق املفتوح والنسق املغلق  . 3

  Boundariesالحدود  . 4

  Rolesاألدوار  . 5

  Relationshipsالعالقات  . 6

    Equilibrium and Stability التوازن واالستقرار  . 7

ـة األنســاق العامــة وعالقتهــا بالخدمــ ـل نظرـي ـث أنهــا وتحـت ـارزة حـي ـة ـب ـة مكاـن  ة االجتامعـي
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ذلـك أنهـا سـاعدت عـىل . أي النظرية كانت متثل للمهتمني بالخدمة االجتامعية ضالتهم املنشودة

 ، كام أن النظريـة  Person in a Situationفهم العالقة بني العميل وبيئته، أو العميل يف موقف 

أو االستفادة من العلوم األخرى طاملا أن هنـاك مهدت الطريق أمام الخدمة االجتامعية لالستعانة 

 ).41(عالقات متفاعلة ومتبادلة بني األنساق الفرعية 

Generalist املامرس العام 

 االجتامعي املامرس، الذي تغطي معارفـه املهنيـة ومهاراتـه ميـدان واسـع مـن مجـاالت األخصايئ

وغالبـا مـا يكـون املـامرس .  يقة شاملة بتقدير املشكالت وحلولها بطرأيضااملامرسة، والذي يقوم 

 املتخصـص والعميـل مـن خـالل األخصـايئال عن بذل الجهود املتمثلة يف التنسيق بني والعام مسؤ

كام يعمل املـامرس العـام كمخطـط ومـنظم يف ). 1(التحويل وتسهيل عملية االتصال فيام بينهام 

 .أنظر املامرس املتخصص). 42(منظمة معقدة 

Generalization التعميم 

 الصفات املنتزعة أو املجردة عىل جميـع الظـواهر التـي تشـرتك فيهـا، وتوقـع إطالقهو  . 1

إذا أيـدت التجـارب واملالحظـات ,وجود هذه الصفات يف كل ظاهرة جديـدة مـن  النـوع نفسـه، 

العلمية صحة فرض من الفروض دون أن يوجد فرض آخر يناقضه أو يتعـارض معـه، فـإن الفـرض 

ًفهو إذا عملية تكوين فكرة أو حكم عن صـنف ). 42( إىل مرحلة تعميامت علمية الصادق ينتقل

 ).1(من الناس أو من األشياء أو من األحداث باالعتامد عىل خربة محدودة أو خاصة 

فعل أو منط سلويك مبقتضاه يتجنب الفرد مناقشة مشكلة شخصية واصفا إياها بأن تلـك  . 2

 بهدف إقفـال" جميع األزواج يتخاصمون " يقول عميل ما بأناملشكلة عامة، فعىل سبيل املثال قد

كام يستخدم التعمـيم يف مامرسـة الخدمـة االجتامعيـة . باب النقاش يف مشكلته الزواجية الحالية

أن الجميـع "  االجتامعي للعميـل األخصايئلربط أو لتوضيح خربات العميل مع آخرين كأن يقول 

 ).1" (ياتهمقد يشعرون بالتوتر يف فرتة ما من ح
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Generic Social Work الخدمة االجتامعية العامة 

توجه يف الخدمة االجتامعيـة يؤكـد عـىل أصـول املعـارف واملهـارات الشـائعة واملرتبطـة بتقـديم 
 االجتامعـي العـام  ميتلـك املعـارف األساسـية والتـي األخصايئويف ذلك فإن . الخدمات االجتامعية

 ال يكـون متخصصـا بـالرضورة يف حقـل األخصـايئب مختلفـة، هـذا ميكن أن متتد إىل عـدة أسـالي
مامرسة معني أو يف تقنية مهنية معينة، ولكنه يظل قادر عىل تقديم نطاق واسـع مـن الخـدمات 

 ).1(املحتاجة للعمالء وإدارتها، كام انه قادر عىل التدخل يف أنظمة شاملة ومتعددة 

Genogram الرسم األرسي 

 العالج األرسي لتتبع امتداد العالقات األرسية عرب ثالثة أجيال عىل األقـل، رسم وصفي يستخدم يف
حيث يستخدم هذا الرسم األرسي الدوائر ليمثل اإلناث واملربعات ليعرب عن الذكور أمـا الخطـوط 
األفقية فهي تشري إىل العالقات الزوجية، بينام تعرب الخطوط الرأسية املنشأة من الخطوط األفقيـة 

وقد يحتوي الرسم عـىل رمـوز أو تفسـريات كتابيـة .  بدوائر أو مربعات مشرية إىل األطفاللتنتهي
 السـلوك أمنـاطلإلشارة إىل حوادث هامة مثل املوت، الطالق، الزواج مرة أخرى، كام يكشف عـن 

 ).1(الحالية 

 Gerontological Social  الخدمة االجتامعية مع  املسنني 

 هو العلم الذي يهتم بدراسة عمليات التقدم يف السن والوصول  Gerontologyعلم الشيخوخة  
 ). 42(إىل حلول للمشكالت البيولوجية والسيكلوجية واالجتامعية للمسنني 

 فهو  GERONTOLOGICAL SOCIAL WORKأما بالنسبة للخدمة االجتامعية مع املسنني 
عـي لكبـار السـن، كـام تهـتم توجه وتخصص يف الخدمة االجتامعيـة يهـتم بـالعالج الـنفس اجتام

الخدمة االجتامعية للمسـنني بتطـوير الخـدمات االجتامعيـة وإدارتهـا والـربامج االجتامعيـة التـي 
 ).1(يحتاجها فئة كبار السن عىل وجه العموم إضافة إىل األفراد املسنني 

Goal Setting تحديد األهداف 

ــرتاتيجية ــتخدمها إـس ــائيون يـس ــوناألخـص ــون ومهنـي ــالء  االجتامعـي ــاعدة العـم ــرون ملـس   آـخ
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يف توضيح وتعريف الغايات التي يأملون يف تحقيقهـا أثنـاء عمليـة املسـاعدة، ومـن ثـم تأسـيس 

ويف تنظـيم املجتمـع .  الخطوات التي يجب أن تتخـذ والوقـت الـالزم للوصـول إىل تلـك الغايـات

األعضاء املؤثرين يف  تحديد األهداف عن طريق مساعدة إسرتاتيجية االجتامعي األخصايئيستخدم 

 األهـداف التـي يريـدون إعـالنالجامعة املعنيـة أو العمـالء يف املجتمـع يف تعريـف غايـاتهم ويف 

 ).1(جامعتهم أن يسعوا إىل تحقيقها 

Go-Between Role دور التوسط 

 االجتامعي أو مهني آخر بالتدخل بني جامعـات األخصايئعملية التوسط التي تحدث عندما يقوم 

مثل بني زوج وزوجة، والد وطفل، بائع ومشرت، مالـك ومسـتأجر، أو بـني عضـوين مـن (عة متصار

 االجتامـعـي بزـيـادة التـفـاهم املتـبـادل ـبـني األـطـراف األخـصـايئحـيـث يـقـوم ) الجامـعـة العالجـيـة

 ).1( االختالفات وعوامل التوتر بينهام أوجهاملتصارعة يف الوقت نفسه الذي فيه يقلل من 

Grass-Roots Organizing تنظيم القاعدة 

 االجتامعي مبساعدة األعضـاء األخصايئ تستخدم يف طريقة تنظيم املجتمع حيث يقوم إسرتاتيجية

قـوى بـني األعضـاء، ووضـع املنتمني لجرية معينة أو ملنطقـة جغرافيـة معينـة يف تنميـة عالقـات أ

ونقطـة الرتكيـز يف تلـك اإلسـرتاتيجية . أهداف مشرتكة، وتنظيم ما من شأنه تحقيق تلك األهداف

تنصب عىل هؤالء الناس الذين سيتأثرون مبارشة بالتغيري وليس فقط عـىل قـادة املجتمـع، حيـث 

تحقيـق األهـداف  عـىل توعيـة وتحريـك النـاس للتحـرك واألداء تجـاه اإلسـرتاتيجيةتشتمل تلـك 

 ).1(املرسومة 

Grief Reaction استجابة الفقد 

املرور بخربة حزن عميق كنتيجة لفقد شخص عزيـز، وتعتـرب تلـك االسـتجابة الوجدانيـة اسـتجابة 

طبيعية مير بها الفرد، حيث تبدأ تدريجيا بالنسبة للناس الطبيعيـني يف الـزوال خـالل فـرتة معينـة 

)1 .( 
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Group جامعة 

ة من األفراد يقوم بينهم منط من التفاعل السيكولوجي ويعتمد كل مـنهم عـىل الجامعـة مجموع
يف تحقيق أهداف محددة أو مقابلة احتياجات معينة ويكون للجامعة وحدتها الذاتية التي يسلم 

 ). 42(بها أعضاؤها وكذا اآلخرون 

مـن مجتمـع، ذات كام تعرف الجامعة عىل أنهـا وحـدة اجتامعيـة واقعيـة، تشـكل جـزء عضـوي 
أو هي مجموعة من النـاس ). 25(متصلة ترمي إىل انجاز أعامل مشرتكة /موقف اجتامعية ناشطة

وميكـن تصـنيف ). 1(يجمعهم اهتامم متبادل، كـام أنهـم قـادرون عـىل التامسـك وتوحيـد األداء 
 ):25) (1(ييل  الجامعة إىل ما

أعضائها عالقة الوجه للوجه، كـام  ومتتاز بأن العالقة بني  Primary Groupجامعة أولية  . 1
ومن أمثلـة الجامعـة األوليـة األرسة وأرسة . أنهم يشرتكون يف نطاق واسع من السامت والتفاعالت

 .العمل

 وتتسـم بـأن أعضـاءها يلتقـون مبـارشة يف بعـض  Secondary Groupجامعـة ثانويـة  . 2
 عىل األغلب، إضـافة إىل أن  العالقات بينهم ليست شخصيةأناألحيان أو قد ال يلتقون مطلقا كام 

 .السامت أو التفاعالت املشرتكة فيام بينهم نادرة

كام أن هناك تصنيفات أخرى من الجامعات منها الجامعة الرسمية، الجامعـة غـري الرسـمية، 
 ).25(، الجامعة االختيارية اإلجباريةالجامعة الضابطة، الجامعة التجريبية، الجامعة 

Group Cohesiveness ك الجامعةمتاس 

عبارة عن درجة انجذاب أو ما يحصل عليه عضو الجامعة من فوائـد سـواء أكانـت تلـك الفوائـد 
 ).1(واملنافع متوقعة أو تم ويتم الحصول عليها 

ومتتاز الجامعـة املتامسـكة بارتفـاع روحهـا املعنويـة وشـعور أعضـائها بـاالنتامء اليهـا وامتثـالهم 
  .نفصال عنها ألنها تجذبهم لهاملعايريها وضغوطها ومقاومتهم اال

والفرد الذي ينتمي لجامعة متامسكة يزداد شـعوره بـاألمن وكـذلك نشـاطه وتعاونـه مـع زمالئـه 
)13  .( 
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Group Dynamics  للجامعة) القوى املحركة(دينامية 

يـة، درجة انسياب املعلومات وطريقتها والتأثري املتبادل بني األعضاء املنتمني إىل مجموعـة اجتامع
تلك التأثريات املتبادلة ميكن تغيريهـا أو تعـديلها عـن طريـق قائـد الجامعـة أو مهنـي متخصـص 

 ).1(بحيث ميكن استثامرها لتحقيق غايات محددة نافعة ألعضاء الجامعة 

 أحد علامء علم الـنفس االجتامعـي،  Kurt Lewinودينامية الجامعة تقنية اعتمدها كورت لوين 
ة عىل جعل األعضاء يكتشـفون قـدراتهم واحتياجـاتهم مـن خـالل األدوار حيث تعتمد تلك التقني

الفعلية التفاعلية التي يؤدونها داخل الجامعة، حيث يسمح ذلك للجامعة بفهم مسارها التفاعيل 
، ولـيس املهـم هنـا هـو املثاليـة ومطابقتهـا للواقـع، حيـث يسـتطيع )واقـع(وفهم قواعد اللعبـة 

 مـن نتـائج إجـراء إليـهمهني آخر من  خالل تلك التفاعالت وما تؤدي  االجتامعي أو أي األخصايئ
 ).25(التعديل املناسب الذي من شأنه تحقيق األهداف املرجوة 

كام يعرف آخرون ديناميكية الجامعة عىل أنها العلم الذي يهتم بالدراسة املنظمـة للجامعـة مـن 
مـن جوانـب أخـرى بغيـة الوصـول إىل ، وما يـرتبط بهـا وإنتاجهاحيث تكوينها، ومنوها ونشاطها 

 ).42(القوانني العلمية التي تنظم تلك الجوانب 

Group Identity هوية الجامعة 

لدرجة التي ينتمي فيها الفرد إىل الجامعة االجتامعية ، وشعوره بأنـه جـزء منهـا، ومتثلـه لسـامت 
 ).1(تلك الجامعة 

Group Therapy الجامعة العالجية 

ت التدخل املهني تهـدف إىل مسـاعدة األفـراد الـذين يعـانون مـن إحدى اسرتاتيجيا
 الوجدانية أو مشكالت سؤ التوافق االجتامعـي، ويـتم ذلـك عـن طريـق االضطرابات

 أخصايئ اجتامعي أو معالج آخـر،  حيـث إرشافجمع اثنني أو أكرث من األفراد تحت 
التـي يعـانون منهـا، يطلب من هؤالء األفراد مشاركة األعضاء اآلخرين يف املشـكالت 

ومناقشة طرق حلها، وتبادل املعلومات واآلراء فيام يتعلق باملوارد والتقنيات املتوفرة 
 ًلـحـل مـشـكالتهم، إـضـافة إىل اـشـرتاكهم ـمـع بعـضـهم بعـضـا يف الـخـربات الوجدانـيـة 

 .  مام يساعدهم عىل تخطي تلك الصـعوبات-األخصايئتحت إرشاف -التي ميرون بها 
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 أعضـاء، يجتمعـون تحـت أرشاف 8-6ذ الشكل النمـوذجي للجامعـة العالجيـة مـن ما يأخوعـادة 
 )1( دقيقة مرة واحدة يف األسبوع 90معالج متخصص يف مؤسسة اجتامعية ملدة 

هذا وميكن التمييز بني نوعني من الجامعات العالجية هي الجامعة العالجية املغلقة ومتتـاز بأنهـا 
ة الجامعة مبجرد أن يتم تكـوين الجامعـة، كـام أنهـا تحـدد ال تسمح بانضامم أعضاء جدد لعضوي

مسبقا وقت معينا يتم فيه إنهاء الجامعة، أما النوع الثاين مـن الجامعـة العالجيـة فهـو الجامعـة 
املفتوحة وتتسم بأنه ميكن إضافة أعضاء جدد يف حالة انتهاء عضوية أحد األعضاء، كـام أن تتميـز 

 ).1(س لها زمن محدد ينهيها تلك الجامعة بأنها مستمرة ولي

Group Work خدمة الجامعة 

 Social Work(خدمة الجامعة عبارة عن اتجاه وطريقة من طرق التدخل يف الخدمة االجتامعية 
 - وعادة ما يكون بيـنهم اهتاممـات مشـرتكة-، من خاللها يجتمع بانتظام عدد صغري من الناس )

وتركـز خدمـة الجامعـة اهتاممهـا ) 1(كة فيام بينهم مشرتأهدافميارسوا أنشطة مصممة لتحقيق 
وعىل النقيض من جامعة العالج النفيس فإن . عىل الجامعة باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية الفرد

 تهدف إىل أيضاولكنها . أهداف خدمة الجامعة ليست بالرضورة وسيلة لعالج املشكالت العاطفية
كـام تتنـاول ) 1(ة املهـارات اليدويـة واالجتامعيـة لهـمتبادل املعلومات بني أعضاء الجامعة وتنمي

 يف املركز األول عىل العالقات بني األخصايئوينصب اهتامم . األفراد يف عالقاتهم كأعضاء يف جامعة 
وتحاول خدمة الجامعة توفري الخربات التـي تشـبع . أعضاء الجامعة ثم العالقة بينه وبني األعضاء 

لجامعة ، وتشجيع االتجاهات النفسية واالجتامعية السـوية لكـل فـرد الحاجات األساسية ألعضاء ا
نـحـو الجامـعـة واملجتـمـع، وتحقـيـق بـعـض املـهـارات والعـمـل ـعـىل قـيـام الـفـرد باـسـتثامر قدراـتـه 
وإمكاناته ومواهبه، وإتاحة الفرصة أمام الفـرد الكتسـاب خـربات اجتامعيـة ، ومامرسـة السـلوك 

 ).18(يب بدال من النشاط املدمراالجتامعي والنشاط الجمعي اإليجا

Guide Role  املرشد(املوجه( 

كمرـشـد لتوجـيـه ) ـمـنظم املجتـمـع( االجتامـعـي األخـصـايئيف تنـظـيم املجتـمـع يعـمـل 
 ليته يف مسـاعدة ووتتلخص مسـؤ.  املجتمع لتحديد أهدافه وابتكار الوسائل لتحقيقها
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لعوامل املتعددة التي تؤثر يف املجتمع، املجتمع عىل اختيار االتجاه الذي يرغبه بدقة مراعيا ا
مستخدما يف ذلك ما لديه من معرفة وخربات ومهارات إليضاح أفضل السبل التي يقتنع بها أهايل 
املجتمع التي يسلكونها لينهضوا مبجتمعهم، وإذا اختار املجتمع أهدافا أو وسائل لتحقيق 

 فعليه أن يفصح عن رأيه برصاحة دون  االجتامعي وال يقتنع بها،األخصايئاألهداف ال يقرها 
 األخصايئتوجيه اللوم ألهايل املجتمع ودون أن يرغمهم عىل قبول وجهة نظره، ويتلخص دور 

 ):19(االجتامعي كمرشد فيام ييل 

 .املبادأة يف االتصال بسكان املجتمع دون أن يطلبوا مساعدته .1

 .تقبل املجتمع بظروفه وأوضاعه كام هو دون تحيز .2

 .القات ودية مع كل الوحدات التي يتكون منها املجتمع واالرتباط باملجتمع ككلتكوين ع .3

 االجتامعي لدوره يف املجتمع وشعوره باالرتياح للعمل معـه عـىل أسـاس األخصايئتقبل  .4
 .أنه ليس القائد الظاهر أو من يدير العرض بذلك املجتمع

 .أساس ذلك الفهمرشح دوره لسكان املجتمع ليك يفهمه الجميع ويترصفوا عىل  .5

Guilt الذنب 

استجابة وجدانية يدركها الفرد نتيجة القيام بعمل خاطئ، أو للفشل بقيام يشء أو النتهاك عـرف 
 ). 1(وتتمثل تلك االستجابة يف فقد احرتام الذات والرغبة يف التعويض. اجتامعي هام

ين وقـد يكـون الخطـأ الخلـق والـد كام يعرف بأنه ارتكاب خطأ عن طريق انتهـاك الفـرد مبـادئ
 ).42(حقيقيا أو وهميا 

 قد تكون استجابة الذنب ال شعورية،  Psycodynamic Theoryيف نظرية علم النفس الدينامي  
 مكتومـة والتـي تتعـارض  Drivesوال تنشأ من القيام بأفعال خاطئة واقعية، ولكنها نتيجة دوافع 

 ).Superego ) 1مع املوانع الناشئة من األنا العليا 
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Half Way Houses بيوت نصف الطريق

وهي مساكن تحويليـة لألفـراد الـذين يحتـاجون بعـض اإلرشاف املهنـي، أو إىل الـدعم، أو 
 Full-time Institutionalizationالحامية، وال تعترب هذه الخدمة رعاية مؤسسية كاملة 

ن املستـشـفيات، ، ويـقـدم ـهـذا الـنـوع ـمـن الرعاـيـة ـعـادة للـمـرىض العقلـيـني الـخـارجني ـمـ
ًوإضافة إىل بيوت نصف الطريق فإن هناك بيوتا أخرى مثل بيوت ربـع . وللمرىض املدمنني

 Three quarter-way وبيـوت ثالثـة أربـاع الطريـق  Quarter-way Housesالطريـق  
Houses   1(والتي تقدم خدمات تزيد أو تنقص حسب االحتياج.( 

Hallucination الهالوس

 خاطئة تختلف من إدراكاتوهي كذلك ). 1(ن يشء أو ظاهرة ليست حقيقية إدراك متخيل ع
ولهـا ) وهذا ما مييز الهلوسة عن الوهم الذي يكون متشابها عند جميـع األفـراد( فرد إىل آخر 

، وقـد  Psychosisوغالبا ما تكون الهالوس أحد أعراض الذهان  ). 44(مظهر الواقع الحقيقي 
رؤيـة أشـياء غـري ، او  Auditory Hallucinationال وجود لها،  أصواتتشمل الهالوس سامع 

 أو ـتـــذوق  Olfactory Hallucination ، أو ـشـــم Visual Hallucinationحقيقيـــة 
Gustatory Hallucination  أو ملس ،Haptic Hallucination أشياء أو مواد ال وجـود لهـا 

)1.(   

Halo Effect هالو) حالة(تأثري

ًم األفراد إما بتقدير عظيم جدا أو بتقدير ضئيل جدا معتمدا يف ذلـك عـىل نزعة نحو تقوي
فهو ميل مـن شـأنه تـأثر الفـرد عنـد تقوميـه آلخـر ). 1(سمة واحدة أو سامت قليلة جدا 

 ).42(بشعوره أو بانطباعه الشخيص بدال من التقويم املوضوعي 
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Handicap اإلعاقة 

 من قدرة الفرد عىل القيـام بوظائفـه كـاآلخرين أذى أو رضر جسمي أو عقيل مينع أو يحد
 هو الفرد الذي يختلـف عمـن يطلـق عليـه لفـظ  Handicappedواملقعد أو املعاق ). 1(

سوي أو عادي يف النواحي الجسمية او العقلية أو املزاجية أو االجتامعية إىل الدرجـة التـي 
 تسـمح بـه قدراتـه تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حتى يسـتطيع اسـتخدام أقىص مـا

هناك اتجاه يف الوقـت الحـارض خصوصـا يف الـدول املتقدمـة إىل اسـتبدال ). 42(ومواهبه 
 حيث أنها تعرب عن سمة معيبة للفرد املتصف بها  Handicappedلفظة معاق أو معوق  

 .Disabledبلفظة أخرى أكرث لطافة وهي غري قادر 

Hard To Reach Client العمالء صعبي الوصول 

مفهوم يستخدم للداللة عىل األفراد والجامعات أو األرس أو املجتمعات املحليـة ممـن هـم 
بحاجة للخدمات االجتامعية وللتدخل املهني إال أنهم غري واعني لتلك الخـدمات املقدمـة، 

 ).1(أو ألنهم غري متحفزين أو ألنهم خائفون من طلبها 

Health لصحةا 

حالـة متتـع الفـرد بكامـل العافيـة   "(WHO)لعامليـة الصحة كام عرفتها منظمة الصـحة ا
 ). 1(البدنية والعقلية واالجتامعية وليست مجرد خلوه من املرض أو العاهة 

وهناك عالقة وثيقة بني الصحة العامة والعوامل االجتامعية منذ كانـت املجتمعـات تعنـى 
املجتمع بشأن االهتامم وتالحظ جهود . دامئا باألحوال االجتامعية التي تهدد صحة أعضائها

بالصحة وصيانتها يف الصلوات والطقوس التي كانت تقوم بها القبائل البدائية عنـد انتشـار 
 ).42(األوبئة 

ويـسـاعد نـسـق الـقـيم الـتـي يعتنقـهـا املجتـمـع يف تـشـكيل اتجاـهـات األـفـراد ومعتـقـداتهم 
االجتامعيـة وسلوكهم فيام يتعلـق بالصـحة واملـرض، واملنشـآت الصـحية كبـاقي املنشـآت 

تعكس مفهوم املجتمع السليم واملالئم عن نظام الصحة العامة، فـاألدوار املسـندة إىل كـل 
. من يزاول الطب ومن يتلقى الرعايـة الطبيـة متثـل إىل حـد كبـري سـلوكا اجتامعيـا مقـررا

ـا ـجـزء ال يتـجـزأ ـمـن النـسـق  ـا متوارـث ـا ثقافـي والـصـحة العاـمـة باعتبارـهـا نـشـاطا اجتامعـي
 ).42(وال ميكن فهمها فهام تاما إال يف ضوء القوى االجتامعية القامئة االجتامعي 
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Health Care الرعاية الصحية 

مصطلح يتعلق بتلك األنشطة املصممة لعالج ومنع تتبع االضطرابات الجسـمية والعقليـة، 
هـذا ويشـتمل نظـام .  تسعى إىل زيادة رفاهية الناس الجسمية والنفس اجتامعيةأنهاكام 

 رعاية الصحية عادة عىلال

األطباء، املمرضون، (موظفني مهمتهم تقديم الخدمات الصحية املحتاجة  .1
 ).ون املساعدون، الخّ االجتامعيون، الصحياألخصائيون

مستـشـفيات، (أجـهـزة مؤسـسـية تـقـدم ـمـن خاللـهـا الـخـدمات الـصـحية  .2
 ).عيادات خارجية، بيوت التمريض، الخ

 .بحوث والتخطيطمعامل ومؤسسات للتتبع وإلجراء ال .3

 . توعوية وبيئية ملساعدة الناس عىل الوقاية من األمراضأجهزة .4

عدد ضخم من املنظامت ملساعدة الناس يف أن يصبحوا أكرث صـحة، وأن  .5
 ).1(يبقوا يف صحة جيدة، أو لتخفيف العواقب الناتجة عن سؤ الصحة 

Health Planning التخطيط الصحي 

 أن حاجة الناس للرعاية الجسمية والعقلية تم مقابلتهـا، جهود عقلية من شأنها التأكد من
.  ومن أن موارد الرعاية الصحية املتـوفرة تسـتخدم بفاعليـة وكفـاءة لتحقيـق تلـك الغايـة

وعادة ما يجـرى التخطـيط الصـحي مـن خـالل املـنظامت الحكوميـة واملـنظامت الطبيـة 
لصـحي عـىل أنشـطة الوقايـة ويشتمل التخطيط ا. والبحثية الخاصة واملؤسسات التعليمية

كـذلك يـدخل ضـمن .  والتتبع املبكر لألمراض إضافة إىل تقديم العـالج والرعايـة الالحقـة
الرعاية الصحية عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالصحة مثل عدد املوظفني الصحيني الذين 

كـاليف سيتم احتياجهم ملقابلة احتياجات النـاس الصـحية يف املسـتقبل، وكيفيـة تغطيـة ت
خدمات الرعاية الصحية، تعيني املواقع الصحية املناسبة، وما الطرق األكرث فاعليـة وكفـاءة 
يف تقديم الرعاية الصحية، إضافة إىل ذلك يهتم التخطيط الصحي باالعتبارات البيئيـة مثـل 

 ).1(معالجة مياه املجاري، نظافة الجو، أساليب التغذية 
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Helping Process دةعمليات املساع 

ظروفه املحيطة به ، أو بكليهام يك يتمكن العميل من استعادته لقدراته عىل أداء وظائفـه 
 ).16(الدراسة ، التشخيص والعالج : االجتامعية وتشتمل عملية املساعدة عىل 

Heredity الوراثة 

التـي تحمـل ) املورثـات(انتقال السامت من الوالدين إىل األبنـاء عـن طريـق الكرموزمـات 
 عمليـة بيولوجيـة تنتقـل بهـا الخصـائص مـن أيضـاوهـي ). 1(الصفات الوراثية) جيناتال(

األصول إىل الفروع، وقد تكون الوراثة إما فسيولوجية أو سيكلوجية، كام قد تكـون الوراثـة 
 ).Heredity Deficincy ) 42صالحة أو مرضية كالعجز الورايث 

Heroin الهريوين 

 األفيـون الذي يعترب املادة النشـطة يف  Morphineرفني عقار مخدر وفعال مشتق من املو
Opium )1 .( وـجـاء اكتـشـاف الـهـريوين يف البداـيـة كـبـديل للـمـورفني اـلـذي ـكـان ـشـائع

ً  أنه كان عقارا إدمانيا، لذا حاول العلـامء إالاالستعامالت يف األغراض الطبية،   عقـار إيجـادً
فكان الهريوين الـذي هـو اآلخـر لـه صـفة  اإلدمان نفسه وال يسبب التأثريمامثل يكون له 

إدمانية، ويعد العامل دررس أول من اكتشفه من رشكة باير األملانية حيـث تـم أطـالق اسـم 
ـد يف  ـار الجدـي ـة 1898ـهـريوين ـعـىل ـهـذا العـق ، وـهـو اـسـم مـشـتق ـمـن الكلـمـة الالتينـي

Heroism 5(  أي بطولة.( 

وهـو ). 36(ها أو تركيبهـا يف املعامـل والهريوين من العقارات املخلقة أي التي يـتم تصـنيع
أكرث خطورة من املورفني وتعادل جرعة واحدة منه ثالث جرعات مورفني ألنه يصل إىل املخ 
برسعة، وأخذ الهريوين يحل محل املورفني والكوديني يف االستعامل الطبي، وبـدأ اسـتعامل 

 جـدا إىل الحـد الـذي دفـع  عاليةاإلدمان إحداثالهريوين يف االنتشار وتبني أن قدرته عىل 
الدول إىل عقد االتفاقيات الدوليـة التـي تحـرم صـنعه إال ألغـراض محـدودة بـدأ يف عـالج 

 ).5(مرىض الرسطان امليئوس منهم 

والهريوين يؤخذ عن طريق الشم، أو عن طريق الحقن تحت الجلد أو يف الوريد، 
  جرعات حجام وعدداوما أن يصبح متعاطي الهريوين مدمنا حتى يبدأ يف زيادة ال

 حتى ميكن الوصول إىل درجة اللذة السابقة، ومتعاطي الهريوين يطلـب جرعـات 
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 الخربات غري املريحة التي تنتج عن عدم وجود املادة يف الجسم، وتزداد ليتجنبأخرى منه 
 Withdrawalيف الفرتات األوىل من التوقف، حيث تسمى األعراض االنسحابية 

Symptoms ) 1.( 

Heterogeneous التباين/االختالف 

كام يعرف أنه املركب من أجزاء متباينة ). 1(يقصد بالتباين امتالك سامت متغايرة 
الوظائف، والتغاير هو الصفة التي متيز السكان عندما يكون ألفرادهم مالمح واضحة 

نس ًتتميز عن بعضها بعضا من النواحي البيولوجية والثقافية، وينشأ عادة عدم التجا
ًالسكاين عندما يكون  أعضاء املجتمع منحدرين من سالالت مختلفة عن بعضها بعضا يف 

 ).42(املالمح الطبيعية 

Hetrostasis انعدام االتزان 

 ).1(نزعة نظام أو عضو ليصبح غري مستقر 

Historical Method املنهج التاريخي 

البحث يف أحداث التاريخ املاضية  والقوانني العامة عن طريق املبادئيقصد به الوصول إىل 
. وتحليل الحقائق املتعلقة باملشكالت اإلنسانية والقوى االجتامعيـة التـي شـكلت الحـارض

وبرجوع الباحث إىل التاريخ فهو ال يحاول تأكيد الحوادث الفرديـة، وال يهـدف إىل تصـوير 
يحـاول تحديـد األحداث والشخصيات املاضية بصورة تبعث فيها الحياة من جديـد، وإمنـا 

الظروف التي أحاطت بجامعة من الجامعات وبظاهرة من الظـواهر منـذ نشـأتها ملعرفـة 
 ).42(طبيعتها وما تخضع له من قوانني 

وال ميكن للباحث أن يفهم املـايض إال إذا مـر مبـرحلتني أساسـيتني، وهـام مرحلتـا التحليـل 
لتأكـد مـن أصـحابها، وتنتهـي إىل والرتكيز، فتبدأ املرحلة األوىل بجمـع الوثـائق ونقـدها وا

تحديد الحقائق التاريخية الجزئية، ثـم تبـدأ املرحلـة الثانيـة حيـث يحـاول فيهـا الباحـث 
 ).42(تصنيف هذه الحقائق والتأليف بينها تأليفا عقليا 

Histrionic Personality Disorder اضطراب الشخصية الهستريي 

 :جميع أو معظم السامت التاليةأحد أنواع اضطرابات الشخصية الذي يتميز ب

 .سلوك درامي ظاهر  .1
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 . مبالغ فيها ألحداث صغريةأفعالردود  .2

 .واإلثارةاشتياق قوي للفت االنتباه  .3

 .نوبات غضب متزايدة .4

 .الظهور أمام اآلخرين بالضحالة ونقص العبقرية .5

 .عجز ظاهر واعتامدية عىل اآلخرين .6

ـة .7 ـدات االنتحارـي ـذا ـهـذا ويـعـرف الـشـخص. عرـضـة للتهدـي  املـصـاب بـه
 ).Hysterical Personality  ) 1االضطراب بالشخصية الهستريية 

Holistic Approach املذهب الكيل 

اتجاه يدعو إىل رضورة فهم الفرد ومعالجته أو الظاهرة ككل، وينظر هذا االتجاه إىل الفرد 
ة مـن خـالل عىل أنه أكرث من مجرد مجوعة أعضاء أو أجزاء منفصلة، كام ينظر إىل املشـكل

لذا فـإن أنصـار املـذهب الكـيل، يـذهبون إىل . إطارها الواسع وليست مجرد أعراض معينة
 ).1(تكامل جميع الجوانب االجتامعية والثقافية والنفسية والجسمية يف الفرد وتأثريها

Home Bound حبيس املنزل 

 للفـراش، أو مصطلح يشري إىل الفرد الذي بسبب مرضه أو عجـزه أو إعاقتـه يبقـى مالزمـا
 ).1(مالزما للمنزل، أو املؤسسة أو عىل األكرث مجتمع الجرية 

Home-Care الرعاية املنزلية 

يقصد بالرعاية املنزلية، تقديم الخدمات الصحية واملنزلية والخدمات االجتامعيـة للعمـالء 
 متـنعهم مـن الحصـول عـىل تلـك إعاقـةإما بسبب عجزهم أو مرضهم أو ). 1(يف منازلهم 

 . لخدمات من املؤسسات االجتامعية التي تقدمها مبارشةا

Homelessness الترشد 

حالة بقاء الفرد دون مأوى، واملـترشد عمومـا فـرد ضـعيف، منعـزل، ويفتقـر إىل املهـارات 
 ). 1( كام يفتقر إىل االستقرار االنفعايل  Social Skillsاالجتامعية 
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مع وتتميز بغياب الروابط العاطفية التي تربط ويعترب الترشد حالة من االنفصال عن املجت
ـبعض أو ـضـعف ـهـذه  ـان االجتامـعـي املتـصـل بعـضـه ـب ـراد املـسـتقرين بـشـبكة البنـي األـف

 ).42(الروابط

Homeostasis التزانا 

ميل نظام معني أو عضـو إىل املحافظـة عـىل االسـتقرار، بحيـث لـو حـدث مـا يخـل بهـذا 
 ). 1(ة التوازن التوازن، يعود أو يتكيف ليبقي عىل حال

ويستخدم هذا املصطلح يف الفسيولوجيا وعلم النفس للداللة عـىل الصـفة العامـة للكـائن 
 االستقرار وإعادتها إليه، كاملحافظة عىل نوع واحد مـن أحوالالحي وهو ميله لإلبقاء عىل 

الحرارة والرتكيب الكياموي وغريه بفعل جهاز تنظيمي داخيل، وقد أسـتخدم بعـض علـامء 
نرثوبولوجيا اصطالح االتزان الحيوي للداللة عىل األساليب التي يتبعها الفرد أو املجتمـع األ

 ).42(للتنظيم  الذايت 

Homicide القتل 

، وقد اإلهاملهو أن يعتمد املرء عىل غريه ويفقده الحياة كام قد يحدث القتل عن طريق 
ام عـىل أحـد املجـرمني، أو أن يكون القتل مرشوعا يف أثناء الحروب أو لتنفيذ حكـم اإلعـد

يقتل أحد األفـراد فـردا آخـر للـدفاع عـن الـنفس أو عـن األرسة أو عـن امللكيـة برشط أن 
تتناـسـب الـقـوة املـسـتخدمة ـمـع الرضر املرتـكـب وأن ال يلـجـأ إىل القـتـل إال عـنـد الرضورة 

 ).42(القصوى 

Homogeneous التجانس/التشابه 

 حالة التشابه امللحـوظ أيضاويقصد بها ). 1 (امتالك السامت نفسها أو مشابه لها
بني األشياء عند مقارنتها وعدم وجود اختالفات بينها من أي ناحية من النـواحي، 
والتجانس يف األنرثوبولوجيا هو الصفة التي متيز السكان عنـدما يكـون ألفـرادهم 

). 42(ًمالمح واضحة تتشابه مع بعضها بعضا من النـواحي البيولوجيـة والثقافيـة 
 .  Heterogeneousأنظر االختالف 
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Hot Line خدمة الخط الساخن 

نظام اتصال يهدف إىل تقديم خدمات اتصال هاتفية رسيعة ومبارشة بني أناس معينـني يف 
ويشيع استخدام الخط الساخن يف املجتمعات املحلية يف الدول املتقدمة، . األوقات الطارئة

يكونون عـىل اسـتعداد السـتقبال مكاملـات مـن أفـراد بحيث يتم تعيني مستمعني مدربني 
يعانون أزمات نفسية أو مشكالت اجتامعية، حيث يقدمون  االستشارات والنصـح بعـد أن 

وتعـدد اسـتخدامات الخـط السـاخن لتشـمل هـرب . ميتصوا أو يعملوا عىل تهدئة العميل
 ).1(األبناء، الوقاية من االنتحار، العنف العائيل، واملشكالت األخرى 

Human Capital رأس املال البرشي 

االستثامر يف املواطنني مـن خـالل مـا يرصف عـىل التعلـيم العـام، بـرامج الصـحة  . 1
 مجتمع سـليم صـحيا واقتصـاديا إيجادواألمن، التدريب الوظيفي، الذي بدوره يساهم يف 

)1.( 

يـتم مجموع ما ميتلكه الفرد من مهارات، قدرات، خربات تعليمية، قدرات عقلية  . 2
 ).1(استقطابها لسوق العمل 

Hyperactivity النشاط الزائد 

قـد . نشاط عضيل زائد، مصحوب عادة بحركات رسيعة ومستمرة وعدم الراحة أو السكون
تكون عرضة للقلق أو مرض األعصاب أو عطل عضوي يف الدماغ أو اضـطراب فسـيولوجي 

)1 .( 

Hypnosis التنويم املغناطييس 

 مـن اإليحـاءصناعي التي تحدث بتأثري شخص آخر وتتميز بزيـادة قبـول حالة من النوم ال
 ). 42(املنوم، وهو وإن كان نوما جزئيا إال إنه يشبه أحيانا النوم الطبيعي يف بعض مظاهره 

 مخـالف لقواعـده األخالقيـة، يشءوعموما فإن الشخص املنوم ال يقوم بعمـل أي 
ويتم استخدام بعض أشـكال التنـويم . كام ميكنه الرجوع من حالة الغشوة برغبته

 . Hypnotherapyاملغنطييس بنجاح يف التدخالت العالجية مثل التنويم العالجـي 
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 لتحقيـق أهـداف معينـة  Self Hypnosisوميكن تعليم بعضهم استخدام التنـويم الـذايت 
 Phobiasمثل إنقاص الوزن، التوقف عن التـدخني، تسـكني األمل، والتغلـب عـىل املخـاوف 

)1.( 

Hypothesis الفرض 

وهـو مقدمـة . يف البحث، الفرض عبـارة عـن ظـن أو إدعـاء أو توقـع يعـرب عنـه يف جملـة
 ).48(منطقية ميكن استخدامها كقاعدة أو أساس للبحث والتجريب 

حيث يقـوم الباحـث .  عن طبيعة العالقة بني متغريين أو أكرثGuessأو هو ظن أو اقرتاح 
ويجب أن يتـوفر يف الفـرض رشطـان هـام . أكد من طبيعة العالقةباختبار ذلك الفرض والت

)48: ( 

 .يجب أن يوضح الفرض بوضوح طبيعة العالقة بني متغريين أو أكرث . 1

 .يجب أن تكون املتغريات التي يضمنها الفرض قابلة للقياس . 2
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I 
Id  الهو(ألهي( 

أو تحت ( للداللة عىل الدوافع امللحة الالشعورية Freudمصطلح جاء به سيجموند فرويد 
وتتـألف الهـي مـن الغرائـز والرغبـات . البدائية التي تكـون يف أسـاس السـلوك) الشعورية

مبـا الخاصة امللحة والخربات املكبوتة، وتشتمل عىل القوى الدافعة الغريزية لوجـود الفـرد 
  .أنظر األنا واألنا األعىل). 44(يف ذلك غرائز املوت والحياة 

Identification التقمص 

يف التحليل النفيس، التقمص عملية عقلية تعرب عن ذاتها عىل شكل صلة انفعالية بأشخاص 
آخرين أو أوضاع أخرى بحيث يترصف الفرد وكأنه الشخص اآلخر املتصل به،  فيعترب النقد 

كام يطلق عليه البعض التوحد أو املطابقـة ). 44(شخص اآلخر نقد موجه له مثال املوجه لل
)42.( 

Identified Client الضحية(العميل املقصود( 

. عضو العائلة أو عضو الجامعة العالجية الذي يطلـب لـه العـالج أو املسـاعدة أو الخدمـة
 عىل الـرغم مـن أنهـم وينظر األعضاء اآلخرون إىل هذا الشخص عىل أنه مريض أو مجنون

أنفسهم لديهم مشكالت مامثلة أو تزيد، وقد يحتاجون أو هم بالفعل يتلقون عالج نفيس 
 ).1(أو خدمات اجتامعية 

Identity الشخصية/الهوية 

إحساس الفرد بنفسه وبخصوصيته، إضافة إىل التكامـل واالسـتمرارية فـيام يتعلـق بـالقيم 
 ).1(رد يف ظروف مختلفة والسلوك واألفكار التي ينتهجها الف
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أو هي أن يكون اليشء هو نفسه أو مثيله مـن كـل الوجـوه، ويتسـم باالسـتمرار والثبـات 
 ).44(وعدم التغري 

والهوية عملية متييز الفرد لنفسه عن غريه أي تحديد حلته الشخصية، ومن السامت التـي 
الجتامعيـة واملهنـة الـخ متيز األفراد عن بعضهم االسم والجنس والجنسية والسن والحالـة ا

)42 .( 

Idiot معتوه 

 ).1) (44( فأقل 25يشري هذا املصطلح إىل الفرد الضعيف عقليا بحاصل ذكاء 

Imbecile أبله 

). 44  (50-25شخص يف منتصف السلم مـن الضـعف العقـيل، بحاصـل ذكـاء يـرتاوح بـني 
 ما يعادل ذكاء الطفـل والبالهة صفة الفرد الذي يعاين من نقص عقيل ويبلغ عمره العقيل

 سنوات ، واألبلـه ال يسـتطيع أن يكسـب رزقـه ولكنـه يسـتطيع 7-3الذي يرتاوح سنه بني 
 ).  42(املحافظة عىل حياته 

Incrementalism التزويدية/البناء عىل القاعدة 

يف التخطيط االجتامعي، الجهد املبذول للوضع يف الحسبان التأثريات السياسـية والجمعيـة 
فة، والتي تؤثر يف عملية اتخاذ القرارات، عن طريق قيام املخطـط االجتامعـي لـيس املختل

التخاذ افضل القرارات املمكنة فقط، ولكن بـا تبـاع الخطـوات املقبولـة مـن الجميـع عـن 
ٍطريق التنازالت واملساومات مع األطراف املعنية للوصول ولو إىل قرار مرض ، لكنـه قـد ال 

 ).1(ر بعض املشاركني فيه يكون األفضل من وجهة نظ

Indirect Practice املامرسة غري املبارشة 

ًتلك األنشطة املهنية يف الخدمة االجتامعية التي ال تتضمن اتصاالً مبـارشا أو شخصـيا  مـع  ً
ـة  ـيم الخدـم ـة، وتعـل ـات االجتامعـي ـة السياـس ـث، تنمـي ـل اإلدارة، البـح ـك مـث ـل وذـل العمـي

ري املبـارشة فضـل كبـري يف جعـل املامرسـة املبـارشة أمـر ويعزى إىل املامرسة غ. االجتامعية
كام تعرب املامرسة غري املبارشة واملامرسة املبـارشة يف مسـتوى . ممكنا، وبطريقة أكرث كفاءة

 ). 1(واحد من حيث األهمية وخدمة رسالة مهنة الخدمة االجتامعية 
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Indirect Treatment العالج غري املبارش 

 بوساطة أخصائيي خدمة الفرد لوصـف العمـل أو التـدخل املهنـي  يستخدم هذا املصطلح
ويتمثل ذلك يف القيام بأنشطة مثـل أنشـطة التوسـط، الـدفاع، . يف البيئة نيابة عن العميل

ًويعتقد كثريا من األخصائيني االجتامعيني أن القيام بتلك األنشطة . التوجيه، وتحديد املوارد
 ). 1(ت التي يتطلبها العالج املبارش يتطلب  املهارات نفسها والتكنيكا

Individualization الفردية/التفريد 

قيمة أخالقية يف الخدمـة االجتامعيـة ويف املهـن املسـاعدة األخـرى، تقـتيض فهـم العميـل 
). 1(كشخص منفرد ومتميز عن غريه، وكجامعة منفردة ومتميزة عن غريها من الجامعات 

جامعـة نظـرة منطيـة ال تختلـف فيهـا حالـة عـن أخـرى وهذا عكس النظرة إىل الفرد أو ال
 األخصـايئأن النظرة إىل خصوصية العميل وتفرده، متـنح وتلـزم ). مثال، كل املدمنني سواء(

االجتامعي لبحث ودراستها وتشخيصـها وعالجهـا حالـة العميـل دراسـة متعمقـة ودقيقـة 
ؤدي إىل نجـاح التـدخل كحالة خاصة تختلف عن غريها من الحاالت األخرى، األمر الذي يـ

 .املهني وفاعليته بطريقة أفضل

Inductive Reasoning االستقراء العقيل 

العملية التي تنشأ بها أو يتوصل عن طريقها إىل النظريات والتعميامت من خالل مالحظة 
 تفسـريات إيجادوميكن اختيار مالحظات معينة بهدف . الجزئيات أو الخصوصيات وتتبعها

 ).1(رب من الظواهر عن مجموعة أك

واالستقراء يف املنطق هو تتبع الجزئيات للتوصـل إىل حكـم كـيل، أو الوصـول عـن طريـق 
املالحظة من الخاص إىل العام، وتتكـون يف العمليـة االسـتداللية التعمـيامت أو املبـادئ أو 

 ما دام القوانني، وعىل ذلك فالجزء األكرب من املعرفة البرشية ذو طابع استقرايئ أو تجريبي
 ).42(يتألف من تعميامت نجريها عىل تجربتنا الخاصة 

أو هـو عمليـة ). 4( مـن الخـاص للوصـول إىل العموميـاتاالنطـالقواالستقراء هو عمليـة 
، ومن ثم الوصول مـن خـالل النتـائج )ظاهرة معينة مثال(استخدام البحث الختبار الخاص 

 فالبحـث هنـا يـأيت قبـل النظريـة التـي ).1(إىل تعميم لتفسري الظاهرة والظواهر املشابهة
 .أنظر االستنباط). 8( من خالل نتائج البحثإليهايسعى البحث إىل الوصول 
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Infant Mortality Rate معدل وفيات الرضع 

يقصد به يف علم السكان، نسبة وفيات األطفال الـذين مل تتجـاوز أعامرهـم العـام األول يف 
ويحسـب معـدل وفيـات الرضـع  . ملسجلني يف السنة نفسهاسنة معينة إىل املواليد األحياء ا

وغالبا ما يستخدم معدل وفيات الرضع كمؤرش ملستوى الصحة والرعاية الصـحية يف ). 42(
 ).  1(مدينة أو يف بلد معني 

Infanticide قتل األطفال 

العادة التي تنترش يف بعض الثقافـات البدائيـة وتـقيض يف بعـض الظـروف بقتـل األطفـال 
خاصة البنات عقب والدتهـم، وذلـك نتيجـة لـنقص املـوارد، أو إذا كـان املولـود مشـوها و

 ).42(العتقاد األهل بأن الشيطان قد أصابه مبس 

Inferiority Complex مركب القصور/عقدة الدونية 

 ، ليشـري إىل وجـود عقـدة نفسـية تنشـأ عـن Alfred Adlerمفهوم جاء بـه الفريـد أدلـر 
ع إىل التميز والخوف من التثبيط الذي كان الفرد قد عانـاه يف املـايض ويف الرصاع بني النزو

حاالت مامثلة، وقد ينشأ عن هذه العقدة سلوك دفـاعي أو تعـوييض أو هجـومي محـدد 
مام ينتج عن ذلك الشعور املستمر واملبالغ فيه لدى الفرد بـالنقص ). 44(بشكل الشعوري 

 .)1(والعجز بطريقة أكرث مام هو متوقع 

Inflation التضخم 

ويقصـد بـه ).  1(زيادة يف تكاليف املعيشة اقتصاديا ينتج عنه انخفاض يف القوة الرشائيـة 
 بسبب وجود طلب زائد أو فائض بالنسبة إىل عدم إمكانية األمثانوجود اتجاه صعودي يف 

أو ويرجع التضخم إىل اإلفراط يف الطلب عىل جميع السـلع والخـدمات . التوسع يف العرض
ويتطلب التضخم قيام الحكومة بفـرض . إىل ارتفاع التكاليف أو إىل اإلفراط يف عرض النقود

قـيـود ـعـىل االـسـتهالك ـعـن طرـيـق الرقاـبـة ـعـىل األـسـعار أو تقـنـني الـسـلع مبـقـتىض نـظـام 
ـات ـاملوظفني والـعـامل . البطاـق ـة ـك ـة الثابـت ـدخول النقدـي ويـسـئ التـضـخم إىل أـصـحاب اـل

 ).42(نخفض دخولهم الحقيقية وأصحاب املعاشات ومن ثم ت
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Information And  Referral Services خدمة املعلومات والتحويل 

مؤسسة اجتامعية أو مكتب داخل مؤسسـة اجتامعيـة، يرشـد النـاس إىل املنـافع والـربامج 
إضـافة عـىل . املوجودة واإلجراءات الالزمة للحصول أو االستفادة من تلك املنافع والـربامج

املهام التي تقوم بها تلك املؤسسـة أو املكتـب، مسـاعدة النـاس يف البحـث عـن ذلك ومن 
 ).1(املوارد املناسبة، ومصادر الحصول عىل املساعدة 

Informed Consent منح املوافقة 

قيام العميل بإعطاء اإلذن لألخصايئ االجتامعي وللمؤسسة وللمهنيني اآلخـرين يف التـدخل 
املهني واستخدام اإلجراءات الالزمة لهذا التدخل، متضمنا ذلك التشخيص، العالج، املتابعة، 

هذا اإلذن يجب أن يكون مبنيا عىل كشف الحقـائق الالزمـة حتـى ميكـن اتخـاذ . والبحث
البد أن يبنـى قـرار مـنح املوافقـة عـىل معرفـة العميـل باملخـاطر . قالنيةالقرار بطريقة ع

ففي الواليات املتحـدة األمريكيـة مـثال، مـن املخـاطر الكـربى يف . وكذلك بالبدائل املتوفرة
 ). 1( االجتامعي يف عدم تحقيق منح املوافقة األخصايئقضايا أخطاء املامرسة املهنية، فشل 

Input-Output Analysis حليل املدخالت واملخرجاتت 

أداة أو طريقة تستخدم بوساطة االقتصاديني واملخططني لرسم ووصف العالقة أو الرابطـة 
 ). 1(بني التنظيامت 

 وتقوم بحرص مشرتيات الصـناعة مـن ناحيـة اإلجاميلأو هو طريقة لقياس الدخل القومي 
ويجـب أن .  مدة معينةوالطلب النهايئ عىل منتجات هذه الصناعة من ناحية أخرى خالل

 ). 42(يتعادل الدخل مع املنرصف واالستثامرات مع املدخرات 

Insanity الجنون 

مصطلح قانوين يشري إىل زوال العقل أو فسادة دون تحقيق ملعناه الدقيق، فهو يشمل إمـا 
النقص العقـيل الـورايث أو زوال القـوى العقليـة بعـد وجودهـا بحيـث يكـون الشـخص يف 

وال يستعمل الطـب الـنفيس هـذا املصـطلح وإمنـا ). 42(ل عن ترصفاته وري مسؤالحالتني غ
 ). 1( كمرادف له  Psychosisيستخدم الذهان 
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Insight التبرص/اإلستبصار 

الوصول إىل عالقة ذات معنى بـني مختلـف أجـزاء املوقـف ويعنـي ذلـك التوصـل بصـورة 
للوصـول إىل هـدف معـني ) لو ذهنياو(تلقائية إىل فكرة جديدة أو إعادة تنظيم موقف ما 

)42.( 

وهو أيضا فهم الفرد لذاته ووعيه وإدراكه فيام يتعلق مبشـاعره ودوافعـه ومشـكالته، ويف 
الـعـالج اـلـنفيس ويف الخدـمـة االجتامعـيـة اإلكلينيكـيـة زـيـادة وـعـي العمـيـل ـفـيام يتعـلـق 

 تلك الجوانب التي بالرصاعات الداخلية ومصادر تلك الرصاعات، إضافة إىل زيادة الوعي يف
 ).1(يتم فهمها فهام جيدا بعد 

Intake مقابلة البت 

وعمومـا، .  مبـديئ مـع العميـلكاتصـالاإلجراءات التي تقـوم بهـا املؤسسـات االجتامعيـة 
تتضمن تلك اإلجراءات إخبار العميل عن الخدمات التـي تقـدمها املؤسسـة وتلـك التـي ال 

تعلقـة بظـروف الخـدمات املقدمـة، مثـل رسـوم تقدمها، إضـافة إىل تقـديم املعلومـات امل
الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالعميـل، مقابلـة . الخدمة إن وجدت، األوقات واملواعيد

للحصول عىل انطباع مبديئ عن طبيعة املشكلة، الوصول إىل اتفاق مع العميل فيام يتعلق 
 االجتامعـي املناسـب برغبته يف أن يخدم عن طريـق املؤسسـة، توجيـه العميـل لألخصـايئ

 ). 1(لتقديم الخدمة املطلوبة 

International Social Work الخدمة االجتامعية الدولية 

مامرسة الخدمة االجتامعية عىل مستوى أمم العامل، واستخدام املعـارف والقـيم واملهـارات 
ويف . الخاصة بالخدمة االجتامعية للمساعدة يف مقابلة احتياجات جميـع النـاس اإلنسـانية

عاملنا املعارص، يوجد يف كـل دولـة تقريبـا، جهـاز وطنـي مسـؤول عـن تقـديم شـكال مـن 
وتؤكـد مـنظامت الخدمـة . الخدمات االجتامعية، وموظفني للقيام بوظـائف تلـك األجهـزة

االجتامعية الدوليـة عـىل بـذل الجهـود لتعلـيم وتـدريب اإلخصـائيني للتأكـد مـن مقابلـة 
ًـكـام أن هـنـاك تأكـيـدا ـبـني اـلـدول ـعـىل تـبـادل املـعـارف . ةاالحتـيـاج للـخـدمات االجتامعـيـ

ومن املنظامت النشطة يف الخدمة االجتامعية الدولية، . والخربات واألساليب املنهجية بينها
ـيف  ـة اليونـس ـن  UNICEFمنظـم ـة لألـم ـة الدولـي ـة، واملنظـم ـل الدولـي ـة العـم  ، ومنظـم

 . ت، وغري ذلك من املنظام UNESCOاالجتامعي ، واليونسكو 

    



           معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية
          Dictionary of Social Work Terminology  

 

 126

Interpretation التفسري/التأويل 

التأويل هو الطريقة املؤدية إىل رفع التعرض بـني ظـاهر األقاويـل وباطنهـا، ويعتـرب بعـض 
 مرتادفني ويستعملونها مبعنـى  Interpretation والتأويل   Explanationالكتاب التفسري 

لك يقـررون بـأن تأويـل واحد، عىل أن آخرين يضعون تفرقة واضحة بني املصـطلحني، ولـذ
مجموعة من البيانات معناه أن نقوم مبحاولة لتشكيل البيانـات عـىل ضـوء مجموعـة مـن 

 ). 42(املصطلحات التي يظل الباحث مؤمنا بها مهام كانت النتيجة 

 االجتامعـي للعميـل لزيـادة األخصـايئويف الخدمة االجتامعيـة التفسـري هـو رشح يقدمـه 
 ).1(ربط بني األمور ولتسهيل منو اإلستبصار لديه استيعابه وملساعدته يف ال

Intervention التدخل املهني 

التوسط بني مجموعة من الناس أو بني أحداث أو بني أنشطة تخطيطية أو بـني الرصاعـات 
" العـالج"ويف الخدمة االجتامعية يرادف مصطلح التدخل املهنـي مصـطلح . الداخلية للفرد
 االجتامعيـني مصـطلح التـدخل املهنـي ألنـه األخصائيني من ويفضل الكثري. يف مهنة الطب

 االجتامعـي مثـل األخصـايئيتضمن العالج إضافة إىل اشتامله عىل أنشطة أخرى يقـوم بهـا 
. حل املشكالت والوقاية منها أو منعها من الحدوث، أو لتحقيق أهداف اإلصالح االجتامعي

، التأييد، التوسط، التخطـيط االجتامعـي، ولهذا فإن التدخل املهني يقصد به العالج النفيس
 ). 1(تنظيم املجتمع، بحث وتنمية املوارد، وأنشطة أخرى متعددة 

كام يعرف التدخل املهني عىل أنه مجموعة السلوكيات املخططة واملنظمـة التـي يقحمهـا 
والبد لألخصايئ االجتامعي أن يقدم . املهني بهدف إحداث تغيري مقصود يف مشكلة العميل

وصفا لسلوكيات التدخل املهني وللتكنيكات التـي سيسـتخدمها إضـافة إىل توضـيح العلـة 
 ).35(وراء اختياره لتلك السلوكيات والتكنيكات دون غريها 

Interview املقابلة 

 االجتامعـي وبـني العميـل أو املـرتبطني باملشـكلة  األخصـايئاملقابلة لقـاء مهنـي يـتم بـني 
(Client System) لالتفـاقاجـل الحصـول عـىل معلومـات أو للتأكـد منهـا، أو  وذلك من  

 ).  16(ـمـع العمـيـل أو ـمـن يهمـهـم أـمـره ـعـىل الخـطـوات التشخيـصـية والخـطـط العالجـيـة
ـا  ـاعدة، فإنـه ـة املـس ـتخدمة يف عملـي ـم األدوات املـس ـرب أـه ـة تعـت ـىل أن املقابـل ـالوة ـع  وـع
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 ).17(يعانيه العميل وسيلة هامة للتنفيس عام أنهاتعترب عالجا بحد ذاتها حيث 

وهناك عدة أنواع من املقابلة يف الخدمة االجتامعية منها املقابلـة املوجهـة، واملقابلـة غـري 
 ).1(املوجهة، ومقابلة جمع الحقائق، ومقابلة املبدئية، وكذلك املقابلة البت 

Intoxication السكر/الثاملة 

ٍراض مختلفة ترتاوح من اسرتخاء الحالة الناتجة عن رشب الكحول التي تتسبب يف ظهور أع
وتتسبب الثاملـة يف حـدوث تغـريات يف .  متوسط إىل سكر إىل حالة خطرية كالغيبوبة مثال

وتختلف درجة الثاملة بناءا عىل عدة متغريات منهـا مقـدار . إدراك وسلوك ووظائف الفرد
 خـربة ، Tolerance Levelتركيـز الكحـول يف الـدم، الحالـة الجسـمية، مسـتوى التحمـل 

 ).52(الرشب، ظروف الرشب، و حالة الشارب املزاجية، وحالة خلو املعدة من الطعام 

Investigator Triangulation  املالحظني/تعدد الباحثني 

املالحظـني، هـو اسـتخدام أو قيـام /ضمن األنواع الرئيسية للتعدد املنهجي، تعدد البـاحثني
ويقوم هذا النوع من أنواع .  محل البحثأكرث من باحث أو مالحظ بدراسة نفس الظاهرة

 مبالحـظ واحـد ملالحظـة ظـاهرة أو االكتفـاءالتعدد املنهجي عىل افرتاض أن اسـتخدام  أو 
سلوك ما، يكون أكرث عرضة للخطـأ أو التحيـز، مـام لـو كـان االعـتامد عـىل مجموعـة مـن 

خطـاء يف حيـث أن ذلـك مـن شـأنه أن يقلـل مـن فـرص وقـوع األ. الباحثني أو املالحظـني
البيانات املجموعة، وأن يضفي مصداقية أكرث عليهـا، مـام يـؤدي إىل معرفـة أدق وأصـوب 

 ).55(وأكرث قربا من الواقع االجتامعي  
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J 
Jellink’s Typology Of Alcoholism منطية جيلنيك الكحولية 

يقصد بنمطية جيلنيـك الكحوليـة، تلـك األمنـاط اإلدمانيـة للكحـول التـي جـاء بهـا العـامل 
 التـي راجـت يف منتصـف السـتينات، ومازالـت E. M. Jellinekإم جيلنيـك . األمـرييك إي

انظـر تلـك ). 59(لعديدة التي وجهـت لهـا مستخدمة إىل اآلن عىل الرغم من االنتقادات ا
إدمان الفا، إدمـان بيتـا، إدمـان جامـا، إدمـان : التصنيفات يف مكان آخر من هذا القاموس

 .ديلتا، وإدمان إيبسلون

Job Analysis التحليل الوظيفي 

العملية التي ميكن بها معرفة عنارص كل وظيفة والكشف عن مختلف الحقائق الرضوريـة 
اجباتها والعوامل التـي تحـيط بهـا، وكـذلك بيـان الرشوط الواجـب توافرهـا يف التي تبني و

أو ـهـو نـسـق يـحـدد العـنـارص ). 32(ـشـاغل الوظيـفـة وذـلـك لـضـامن نجاـحـه يف الوظيـفـة 
عن طريـق املالحظـة ) شاغل الوظيفة، املناخ الوظيفي، واملواد(األساسية املكونة للوظائف 

 ).38(النظامية والتحليل 

Job Description التوصيف الوظيفي 

وصف العمل الذي يقـوم بـه املوظـف، ويتضـمن عـدة بيانـات تـدور حـول رشح العمـل 
أو هـو ). 32(والغرض منه واملطلوب مـن املوظـف، ويـتم ذلـك بأسـلوب معيـاري موحـد 
وهـو عمليـة . موجز محدد وواضح لواجبـات وظيفـة معينـة والكفـاءات الالزمـة لشـغلها

 ).38(ملوظف وتحديد مجال عمله تساعد عىل تحديد واجبات ا
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Jointinterview املقابلة املشرتكة 

 أو أكرث مقابل  Interviewerشكل متعددة من أشكال املقابلة  يكون فيها أكرث من مقابل 
Interviewee  . االجتامعي أو مهني آخـر مبقابلـة األخصايئومن بني تلك األشكال أن يقوم 

). مثـال ، العميـل، زوجتـه، رئيسـه يف العمـل( بالعميل العميل مع آخرين ممن لهم عالقة
أمـا الشـكل .  مبقابلة أكرث من عميل يف وقت واحـداألخصايئومن األشكال األخرى أن يقوم 

 ).1(الثالث  فيقوم فيه أكرث من أخصايئ مبقابلة عميل واحد يف الوقت نفسه
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K 
Knowledge Base القاعدة املعرفية 

ة، القاعدة املعرفية هي املجموع الكيل للمعلومات املرتاكمة والنتـائج يف الخدمة االجتامعي
العلمية والقيم واملهارات واملنهجية التي تستخدم يف اكتساب واسـتخدام وتقـويم مـا هـو 

وتستقي الخدمة االجتامعية قاعدتها املعرفية من بحوث اإلخصائيني االجتامعيـني . معروف
راسـات املنتظمـة للظـواهر ذات العالقـة، ومـن تقـارير أنفسهم، والبناء النظري، ومـن الد

باإلضـافة إىل ذلـك فـإن الخدمـة . الخربات املبارشة التي يقـوم بهـا أخصـائيون اجتامعيـون
االجتامعية تستقي قاعدتها املعرفية من خالل املعلومات املتوفرة عن طريق العمالء ومـن 

 ).1(تمع ككل املهن والعلوم األخرى وكذلك من املعرفة العامة للمج

Kubler-Ross Death Stages مراحل الوفاة لدى كوبلر 

 Elisabethردود الفعـل النفسـية لـدى املهـددين بـاملوت كـام وصـفتها اليزابيـث كـوبلر 
Kubler-Rossتلـك .  ، بناء عىل املقـابالت التـي أجرتهـا مـع مصـابني بـأمراض مستعصـية

 :املراحل حددتها كام ييل

 اإلنكار والعزلة. 1 

 الغضب . 2  

 املساومة. 3 

 االكتئاب   . 4  

 . التقبل. 5 

ومير بعض املرىض عرب تلك املراحل برتتيب مختلـف، فـالبعض ميـر ذهابـا وإيابـا فبعضـهم 
 ).1(املراحل أو كلها، كام أن بعض املرىض ال مير بأي مرحلة من تلك املراحل 
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L 
Labeling التسمية/النعت 

 شخص أو عـىل مشـكلة شـخص بنـاءا عـىل سـامت أو أمنـاط إطالق وصف أو مسمى عىل
مثـل املصـطلحات ( االجتامعـني إىل التسـمية األخصـائينيوينظـر بعـض . سلوكية مالحظـة

عىل أنها شكل من أشكال الوصـف أو التعمـيم الـذي ) الطبنفسية املستعملة يف التشخيص
 أي   Individualization، بعيدا عـن التفريـد  Stereotyping" الفكرة النمطية"يقود إىل 

بينام يرى آخرون أن التسمية . تفريد املشكلة أو املوقف والشخص الذي يعاين من املشكلة
ما هي إال وسيلة تيرس البحث وتيرس عمليـة االتصـال فـيام يتعلـق مبشـكلة شـخص، دون 

 ). 1(الحاجة لوصف املشكلة بتفاصيل طويلة قد يصعب فهمها 

License Of Professional Practice إجازة املامرسة املهنية 

هي شهادة قانونية متنحها الجهة املختصة لألخصايئ االجتامعي تسمح له باملامرسة املهنيـة 
 االجتامعـي األخصـايئللخدمة االجتامعية، بناء عـىل اختبـارات التأهيـل التـي يجـب عـىل 

. خدمـة االجتامعيـةاجتيازها والتي تعدها هيئة خاصة مبنح إجـازات املزاولـة املهنيـة يف ال
ـن  ـدمني ـم ـنح التـصـاريح يف املتـق ـة ـم ـا هيـئ ـي تطلبـه ـات واـملـؤهالت الـت وتختـلـف املتطلـب

ر، كام أنها تختلف حتى يف البلد الواحد، ففي الواليات  االجتامعيني، من بلد آلخاألخصائيني
املتحدة األمريكية تختلف املؤهالت املطلوبة من والية إىل أخرى، فبعضهم يشرتط للتقـدم 

، وعدد  MSWللحصول عىل إجازة املامرسة الحصول عىل املاجستري يف الخدمة االجتامعية 
 إجـازات املامرسـة يف أيضـاوتختلـف . انمعني من سنوات الخربة قبل التقـدم ألداء االمتحـ

 Clinicalالخدمة االجتامعية حسب مجال املامرسة، فهنـاك إجـازات للمامرسـة العياديـة 
Practice  وهناك إجازات للمامرسة العيادية الخاصة ، Independent Clinical Social 

Work) 1.( 
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Linear Causality الطولية/السببية الخطية 

ًمئة عىل أن حدثا معينا يكون سببا بينام يكون حدث آخـر كنتيجـة أو اسـتجابة الفكرة القا ً
وقد تعرضت تلك الفكرة للنقد من الكثري من منظري األنساق األرسية، حيث . لهذا السبب

يزعم هؤالء أن تلك الفكرة مغرقـة بالبسـاطة والسـطحية عـىل األقـل عنـدما يكـون األمـر 
 Circular املنظـرين إىل تبنـي فكـرة السـببية الدائريـة كام يـدعو هـؤالء. متعلقا باألرسة

Causality  خاصـة األرسة- ، ومن أنها أكرث دقة يف معرفة الطريقة التي يـؤثر بهـا النـاس- 
كل منهام باآلخر، فذلك ال يتم من خالل عالقة سـبب ونتيجـة، ولكنـة يحـدث مـن خـالل 

 ).1(ة سلسلة من الدوائر املتكررة يف عالقات تفاعلية متبادل

Listening اإلصغاء 

اإلصغاء هو القدرة عىل االستامع بفهم، وهي رضورية لتسهيل عملية االتصال بـني طـرفني 
وعىل الـرغم مـن أهميـة اإلصـغاء أال أن الدراسـات أثبتـت أن األفـراد ال يصـغون . أو أكرث

 ). 47% (25بفاعلية إال مبا نسبته 

ستامع أو اإلنصات ملا يديل به العميل أو آخـرون واإلصغاء يف الخدمة االجتامعية هو فن اال
 االجتامـعـي ويعـمـل ـعـىل األخـصـايئوـهـو مـهـارة يـجـب أن يطلبـهـا . لألخـصـايئ االجتامـعـي

 .اكتسابها وتعلمها من خالل التدريب واإلميان بأهميتها يف تحقيق عملية املساعدة

االنتبـاه الجيـد  عىل أن اإلنصات عملية نشطة تتطلـب  Carl Rogersويؤكد كارل روجرز 
فبدال من تقويم الرسالة أو مرسلها أو التجهيز لإلجابة عليها، يحاول املنصت . وقدح الذهن

وليك يتم فهم تلك املعاين، يجـب فهـم . الجيد فهم املعاين املبارشة وغري املبارشة يف الرسالة
 متعـددة وهناك تقنيـات. مشاعر املتحدث بالقدر الذي يجب فهم املعني اللفظية للرسالة

إيقـاف التحـدث عنـدما يبـدأ املتحـدث بـالكالم وعـدم ) 47: (لتحسني مهارة اإلصغاء منها
 األشـياءاملقاطعة، العمل عىل إراحـة املتحـدث، إظهـار الرغبـة يف االسـتامع، الـتخلص مـن 

، التعاطف مع املتحدث، الصرب، مسك األعصـاب، املناقشـة بهـدوء وتوجيـه لالنتباهاملشتتة 
ية دون انفعال، توجيه األسـئلة، وأخـريا التأكيـد عـىل أهميـة عـدم مقاطعـة النقد مبوضوع

 . لتوجيه سؤال أو للرتكيز عىل نقطة معينة ومناقشتها بعمقإالاملتحدث 
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ومن مميزات اإلصغاء الجيد يف الخدمة االجتامعيـة، أن اإلصـغاء وسـيلة أساسـية يف جمـع 
 الحريـة يف التعبـري عـن مشـاعره وعـن كام يرتك للعميل. املعلومات عن العميل واملشكلة

مـشـكلته بارتـيـاح، إـضـافة إىل أن اإلـصـغاء الجـيـد فرـصـة جـيـدة لنـمـو العالـقـة املهنـيـة ـبـني 
 االجتامعـي بـه األخصـايئ والعميل من خالل ما توفره من شعور العميل باهتامم األخصايئ

ن خاللهـا يـنفس وأخريا يعترب اإلصغاء الجيـد أحـد الوسـائل العالجيـة التـي مـ. ومبا يقوله
 . العميل عن مشاعره ويتخلص من التوترات املصاحبة للمشكلة التي يعاين منها

Longitudinal Study الدراسة الطولية 

تكرار اختبار الظاهرة نفسها أو فحصها مجموعة املبحوثني نفسها يف أوقـات مختلفـة مـن 
 ). 1(ًالزمن، قد يصل الفرق بينها أشهرا أو سنوات 

 Trendدراـسـات االتجاـهـات: ـثـة أـنـواع ـمـن البـحـوث أو الدراـسـات الطولـيـةوهـنـاك ثال
Surveys ودراسات الجامعات أو العصبة ،Cohort Surveys)  جامعة لدى أفرادهـا سـمة

، وال يشرتط هنا تكرار دراسة األفراد أنفسـهم، )أو صفة مشرتكة، مثل قدامى املحاربني مثال
وأخريا . ة نفسها ممن ينتمون إىل تلك الجامعةبل ميكن دراسة أشخاص آخرين لديهم الصف

 وهي دراسة األفراد أنفسهم عـىل مـدى طويـل  Panel Surveysدراسات الجامعة نفسها 
 ).48(بهدف تتبع التغريات يف هؤالء األفراد مبرور الزمن 
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M 
Mailed Questionnaire استبانة الربيد 

مثـل اسـتبانة (يف البحث االجتامعي، استبانة الربيد أحد وسائل جمع املعلومات املتعـددة 
حيـث يقـوم الباحـث باسـتخدام خـدمات الربيـد إلرسـال ) الهاتف ومقابلة الوجه للوجـه

 ). 48(االستبيان واستقباله إىل املبحوثني منهم وإليهم

ات استبانة الربيد رخص تكاليفها مقارنة بوسائل جمع البيانات األخـرى، خاصـة ومن مميز
عندما يتعلق األمر بعدة مئات من املبحوثني، كـام أنهـا تـوفر الكثـري مـن الوقـت والجهـد 

 عـن باإلجابـةومن مميزات استبانة الربيد أنهـا تسـمح للمبحـوث .  املستغرق يف املقابالت
 ).34(صة يف املوضوعات ذات الحساسية أو الخاصة  االستبيان دون حرج خاأسئلة

أما عن عيـوب اسـتبانة الربيـد، فهـي عـدم صـالحيتها ىف املجتمعـات التـي ال تتـوفر فيهـا 
 .خدمات بريدية جيدة، أو ال يتوفر فيها نظام للعناوين الربيدية

قد يصل  املبحوثني الذي إجابات، انخفاض نسبة العائد من أيضاومن عيوب استبانة الربيد 
فيام لو كان املبحوثني من عامة الناس، وتلك الحقيقة تحـد وحـدها مـن % 50إىل أقل من 

 ).34(فائدة ذلك األسلوب 

ومن العيوب األخرى الستبانة الهاتف، عدم تحكـم الباحـث يف عمليـات االسـتبيان مبجـرد 
 تعـديل أو بإدخـالخالف ملا يحدث يف املقابلة التي قـد يقـوم الباحـث . إرسال االستبانات

 ).48(إضافة ملحتواها بعد مقابلة أو مقابلتني مثال 

 الناقصة أو غـري الدقيقـة، إضـافة إىل اإلجاباتكام يعيب استبانة الربيد، ارتفاع نسبة عائد 
 لتوضـيح الغمـوض يف بعـض اإلجابـةعدم وجود الباحث أو جـامع البيانـات أثنـاء عمليـة 

مناسبة اسـتبانة الربيـد يف حالـة تـفيش األميـة يف فقرات االستبيان للمبحوثني، وأخري، عدم 
 ). 48) (34(مجتمع البحث 
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Maladaptation سؤ التكيف 

حالة عدم التوافق بني الكائن الحي وبيئته بسبب ما لديه مـن صـفات معوقـة، أو بسـبب 
أو هو سـلوكيات أو سـامت متنـع الفـرد مـن مقابلـة املطالـب ). 32(عدم مالمئة البيئة له 

 ).1( أو من تحقيق أهداف شخصية البيئية

Maladjustment سؤ التوافق 

عدم القدرة عىل أيجاد أو املحافظة عىل القيم، األفكار، والسـلوكيات التـي يحتاجهـا الفـرد 
أو هـو عـدم قـدرة الفـرد عـىل التوفيـق بينـه وبـني بيئتـه الطبيعيـة ). 1(للنجاح يف بيئته 

ثر عىل حياته االنفعاليـة وسـلوكه ويولـد أنواعـا واالجتامعية وذلك يف حاالت معينة مام يؤ
 ).42(مختلفة من الرصاع النفيس 

Management By Objectives (Mbo) اإلدارة باألهداف 

منوذج أو أسلوب يف اإلدارة وهـو عمليـة يـتم فيهـا االتفـاق بـني املرشف واملرؤوسـني عـىل 
جتامع ثانيـة لتقـويم أداء تحقيق وضع أهداف محددة لفرتة زمنية معينة، ومن ثم يتم اال

 ). 38(املرؤوسني حسب ما استطاعوا تحقيقه من األهداف التي سبق االتفاق عليها 

ويعتمد أسلوب اإلدارة باألهداف عىل الجوانب السـلوكية بالدرجـة األوىل يف تحقيـق أكـرب 
قدر من األهداف التي تسعى اليهـا املنظمـة، وطبقـا لهـذا النمـوذج فـإن املوظـف يقـوم 

حديد هدفه الفردي يف العمل عىل مستوى الوحدة التي ينتمـي اليهـا ويف إطـار الهـدف بت
الذاتية عىل العام للمنظمة مع منح املوظف حرية أكرث يف العمل ومامرسة النقد أو الرقابة 

 ما أتفق عليه مـن أهـداف، وقرص دور الـرئيس أو املرشف عـىل التوجيـه والتشـجيع ضوء
القصور التي قد تبدو عليـه أثنـاء العمـل ، ويركـز نظـام اإلدارة ومساعدة الفرد يف نواحي 

 الشخيص بالعمـل، وخلـق الـدوافع التـي تـدفع العامـل إىل االقتناعباألهداف عىل رضورة 
 ).32(تنفيذ ذلك العمل مبستوى مقبول متطور من الكفاءة 

Marital Contracting التعاقد الزواجي 

رسي ليشـري إىل التوقعـات والـدوافع التـي يستخدم املصطلح بواسطة املعالج األ
 وقد تكون هذه التوقعات والـدوافع . يحرضها كّل من الزوجني للعالقة الزوجية
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ويف الـزواج . شعورية أو الشعورية يف الفرد، كام أنها قـد ال تكـون معروفـة للطـرف اآلخـر
 حاصـل بـني السليم يكون التعاقد الزواجـي معروفـا لكـال الطـرفني، ويكـون هنـاك اتفـاق

ويف الحاالت التي يكـون .  ًالزوجني بحيث يكون التعاقد الزواجي لكل منهام مشرتكا بينهام
فيها التعاقدات الزواجية مخفية ومنفصلة، يكون كّل من الزوجني عرضـة لالرتبـاك والشـك 

 ).1(وخيبة األمل تجاه بعضهام 

Masochism املاسوشية/حب تعذيب الذات 

). 1(عورية نحو طلـب األمل العـاطفي أو الجسـمي عـىل يـد آخـرين نزعة شعورية أو ال ش
 جنيس يتميـز بالرغبـة يف التعـرض لـألمل الجسـدي عـىل أيـدي اآلخـرين انحراف أيضاوهو 

 ). 42( الجنيس اإلشباعللحصول عىل 

ـث يـسـتخدم ـهـذا  ـة، حـي ـية االجتامعـي ـية الجنـسـية، توـجـد املاسوـش ـب املاسوـش وإىل جاـن
أولئـك الـذين ينهجـون يف الحيـاة وقـد أخـذوا يف التقليـل مـن شـأن االصطالح لإلشارة إىل 

 ). 42(أنفسهم وهم يستشعرون لذة مرضية من كوارثهم وعللهم 

Mean املتوسط الحسايب 

أحد مقاييس النزعة املركزية ويعرف عىل أنه حاصل قسمة مجموع األقيام عىل عدد تلـك 
 معرفة املتوسط الحسايب ملقـدار الوقـت فعىل سبيل املثال لو أرادت مؤسسة). 49(األقيام 

 االجتامعي مع العميل خالل أسبوع، فإن ذلك يتم عن طريق جمـع األخصايئالذي يقضيه 
 االجتامعي مع العمالء خالل أسبوع ومـن ثـم قسـمة األخصايئزمن املقابالت التي يقضيها 

سـط الحسـايب ومـن عيـوب املتو. الناتج عىل عدد العمالء، لنحصل عىل املتوسـط الحسـايب
 ). 1(تأثره باألقيام املتطرفة 

Media الوسيط 

أحد مقاييس النزعة املركزية، ويقصد به النقطة يف التوزيع التـي عنـدها يكـون هنـاك 
أو هـو القيمـة التـي ). 1(العدد نفسه من القيم فوقها والعدد نفسه من القيم تحتهـا 

ميثل املجموعـة هـو القيمـة أي أن الوسيط الذي ). 49(من الدرجات % 50يقع تحتها 
 الوسطى، بحيـث إذا رتبـت مفراداتهـا تصـاعديا أو تنازليـا كـان هـو يف الوسـط متامـا، 

 ويتميز الوسيط عـن). 42(وعدد املفردات التي قبله يساوي عدد املفردات التي بعده 
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 ). 1(املتوسط الحسايب بأنه ال يتأثر باألقيام املتطرفة 

Medical Social Work مة االجتامعية الطبيةالخد 

أحد مجاالت الخدمة االجتامعية، ويقصد بها مامرسة الخدمة االجتامعيـة التـي تحـدث يف 
املستشفيات ويف مؤسسات الرعاية الصحية األخرى، ملساعدة املرىض يف الحصول عىل أكـرب 
قدر ممكن من الصحة الجسمية والنفسية واالجتامعية، وكذلك مساعدة املـرىض وأرسهـم 

 .  حل املشكالت االجتامعية والنفسية املتعلقة مبرضهم، إضافة إىل وقاية الناس من املرضيف

 ، مبعنى أنه كـل Holistic نظرة كلية اإلنسانوتدعو الخدمة االجتامعية الطبية النظرة إىل 
متكامل من جوانب متعددة جسمية ونفسية وانفعالية وعقلية واجتامعيـة وأن كـال منهـا 

حاليا يفضل بعضهم إطالق  مسمى الخدمـة االجتامعيـة ). 40(الجانب اآلخر يؤثر ويتأثر ب
 .   الصحية لتدل عىل الخدمة االجتامعية الطبية لكنها تعطي مدلوالت أعم واشمل

Meta-Analysis تحليل التحاليل 

يف البـحـث االجتامـعـي، يقـصـد بتحلـيـل التحالـيـل تـلـك اإلـجـراءات البحثـيـة الـتـي تـسـتعني 
البحوث السابقة املتعلقة مبوضوع ما، وتحليل نتائج تلـك الدراسـات بطريقـة بالدراسات و

أو هـو طريقـة بحثيـة لتحليـل نتـائج عـدد مـن . تكاملية باالعتامد عىل التكامل اإلحصايئ
ولهذا فإن وحدة . الدراسات املستقلة بهدف التأكد أو معرفة اإلدلة الخاصة بظاهرة معينة

ردية الخاصة بكل دراسة، بل إن وحـدة الدراسـة الخاصـة الدراسة هنا ليست الوحدات الف
بطريقة تحليل التحاليل هي النتـائج الخاصـة بالدراسـة أو البحـث املسـتقل، وعليـه فـإن 

ومن مميـزات طريقـة تحليـل التحاليـل، . العينة تتمثل يف نتائج جميع الدراسات املستقلة
 ). 34(املوضوعية والدقة 

Method Triangulation ناهج البحثتعدد م 

يقصد بتعدد مناهج البحث يف طريقة التعدد املنهجي، االعـتامد ىف دراسـة الظـاهرة عـىل 
املنهج الكمي وكذلك عىل املنهج الكيفي بدال من اعتامد أحدهام فقـط كمـنهج للدراسـة، 
ًحيث يرى أنصار التعدد املنهجي أن لكل من املنهج الكمي والكيفي مزايا وعيوبا، لذا فـإن 

 كفيـل بـأن يـدعم -إضـافة إىل الـتحكم يف عوامـل أخـرى- بينهام يف دراسة واحـدة الجمع
 ).55(الدراسة ويقويها ويرثيها 
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Methodology Of Triangulation التعدد املنهجي 

يف البحث، يقصد بالتعدد املنهجي، تلك العملية أو اإلجراءات التي يتم من خاللها توظيف 
مالحـظ أو مصـدر للبيانـات أو بهـم جميعـا، يف /اة أو باحثأكرث من نظرية أو منهج أو أد

ويـهـدف التـعـدد املنهـجـي يف تطبـيـق العملـيـة أو . دراـسـة الـظـاهرة نفـسـها مـحـل البـحـث
اإلجراءات إىل الوصول بالدراسة إىل درجة كبرية من الدقة والقوة والغنـى، وإىل تـاليف كثـري 

 بسبب عيوب تطبيق املنهج الواحد من املشكالت التي تقلل من القيمة العلمية للدراسات
تعـدد النظريـات، تعـدد : هذا ويتضمن التعدد املنهجي خمسة أنواع رئيسـية هـي).  55(

 ).55(املناهج، تعدد املالحظني، تعدد أدوات جمع البيانات، وتعدد مصادر البيانات 

  Methods In Social Work طرق الخدمة االجتامعية 

 االجتامعيـني، خصوصـا ممـن هـم يف سـلك األخصـائيني يستخدم هـذا املصـطلح بوسـاطة
التعـلـيم، للتعرـيـف ـعـىل أـنـواع معيـنـة ـمـن الـتـدخل املهـنـي، وتتـضـمن أنـشـطة الخدـمـة 

، خدمـة الجامعـة  Social Caseworkخدمـة الفـرد : االجتامعية التي تم تحديده كطـرق
Social Group work  تنـظـيم املجتـمـع ،Community Organization  اإلدارة يف ،

 ، السياسة  Research ، البحث  Administration in Social Workالخدمة االجتامعية 
Policy  التخطيط ، Planning  املامرسة العيادية املبـارشة ، Direct Clinical Practice  

 ).Family and Marital Treatment ) 1، املعالجة األرسية والزواجية 

Military Social Work الخدمة االجتامعية العسكرية 

 االجتامعي العسكري بالتدخل املهني األخصايئأحد مجاالت الخدمة االجتامعية، يقوم فيه 
ملساعدة وتقديم الخدمات االجتامعية للموظفني يف القطاعات العسكرية مبختلف أنواعهـا 

 األخصـايئوم ويقـ. وذلك مثل القـوات الجويـة، القـوات البحريـة ، القـوات الربيـة وغريهـا
االجتامعي العسكري بتقويم ومعالجة املوظفني العسكريني أو أرسهـم ممـن يعـانون مـن 

 واالستفادة من املوارد االجتامعية، كـام يقـوم إيجادمشكالت انفعالية، كام يساعدهم عىل 
بتسهيل عمليات االتصال ليس بني املوظفني فقط، بل أيضا بينهم وبـني أرسهـم الـذين قـد 

 ). 1(يدا عنهم يعيشون بع
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Mode املنوال 

أحد مقاييس النزعة املركزية، ويقصد به يف اإلحصاء ويف البحث االجتامعـي القيمـة األكـرث 

، فعىل سبيل املثـال لـو أرادت مؤسسـة )42(تكرارا أي األكرث شيوعا يف مجموعة من القيم 

البـالغ -جتامعيـني أن تعرف عدد العمالء الذين متت مقابلتهم أكرث بوسـاطة أخصـائييها اال

 قابل كال مـنهم األخصائيني يف يوم معني، ونجد أن قليالً من - أخصائيا اجتامعيا20عددهم 

 عـمـالء، ولـكـن معـظـم 5 قاـبـل ـكـل ـمـنهم األخـصـائيني عـمـيال، وـعـدد قلـيـل آـخـر ـمـن 12

 ). 1( عمالء يف اليوم 8 عمالء، فإن املنوال هنا يكون 8 قابل كل منهم األخصائيني

Moron املأفون/ورونامل 

، أو مـن )42( سـنة 12-8هو أول فئة من فئات ضعاف العقول ويرتاوح عمره العقيل بـني 

 .أنظر األبله، املعتوه). 1 (50 من وأكرث 70تكون درجة الذكاء لدية أقل من 

Mortality Rate معدل الوفيات 

يكـون بقسـمة و). 1(عدد الوفيات أو نسبتها يف مجتمع ما خالل فـرتة معينـة مـن الـزمن 

عدد الوفيات يف سنة مثال، عىل متوسط عدد السكان يف تلك السـنة، ويؤخـذ هـذا املعـدل 

 ).42(عادة باأللف 

Multi problem Family األرسة ذات املشكالت املتعددة 

 االجتامعي لعدد مختلـف األخصايئجامعة قرابية تتم مقابلة أعضائها ومعالجتهم بوساطة 

ومتكـن النظـرة لـبعض . ية واالقتصادية والشخصية يف وقت واحـدمن الصعوبات االجتامع

 االجتامعي من استعامل عدة األخصايئالعمالء من األرسة مبنظار املشكالت املتعددة، ميكن 

 ).1(تكنيكات عالجية للتعامل مع أكرث من مشكلة يف وقت واحد 
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National Association Of Social 
Workers  

 نية لألخصائيني االجتامعينيالجمعية الوط

 مـن أكـرب املـنظامت املهنيـة   NASWتعترب الجمعيـة الوطنيـة لألخصـائيني االجتامعيـني 
 فرعا يف الواليات املتحدة األمريكية 55حيث تشتمل عىل . لألخصائيني االجتامعيني يف العامل

ي تقوم بها تلـك ومن الوظائف الت. 1984فرد يف عام  000.100 وأوروبا، وبعضوية أكرث من
تقدم وتطـور وحـدة مهنـة الخدمـة االجتامعيـة : الجمعية خدمة للمهنة وخدمة ألعضائها

وتطورها، تطوير املعايري املهنية، ترقيـة وتحسـني سياسـات الرعايـة االجتامعيـة، التعريـف 
ومـن ضـمن األغـراض التـي تقـوم بهـا . باملهنة، وتسهيل النمـو والتطـور املهنـي ألعضـائها

 حامية أعضائها من خالل زيادة معارفهم ومهارتهم املهنية والتأكيد عليهم باتباع الجمعية،
القواعد املهنية للمامرسة، وكذلك يف الدفاع عنهم يف حالـة تعـرض بعـض مـنهم الدعـاءات 

، بل ومعاقبتهم بسحب الرتخيص املهنـي يف حالـة  Malpracticeاملامرسة املهنية الخاطئة 
كام تقوم الجمعية بإصدار املجالت العلمية املتخصصة مثـل . يهمثبوت أخطاء املامرسة عل

 ، كـام Health Social Workالخدمة االجتامعية ، ومجلـة الخدمـة االجتامعيـة الصـحية 
 ). 57(تقوم بإصدار الكتب املتخصصة ملختلف امليادين يف مهنة الخدمة االجتامعية 

  New Paradigm االتجاه العلمي الجديد 

علمي عام يف النظر نحو ظاهرة مـا أو مجموعـة مـن الظـواهر ويحظـى بقبـول هو توجه 
ومـن خصـائص . الغالبية العظمى من املتخصصـني يف حقـل مـا أو حقـول علميـة مشـرتكة

قد يؤدي إىل ظهور : يفتقد للدقة والتحديد، ثالثا: بطئ يف تكوينه، ثانيا: االتجاه العلمي أنه
 ).58(اسرتاتيجية أو منهجية جديدة 
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Non-Probability Sampling التعيني غري االحتاميل 

التعيني غري االحتاميل هو إجراء لسحب العينة بطريقة غري عشوائية، وهـو عكـس التعيـني 
االحتاميل الذي تكون فيه إجراءات سحب العينـة بطريقـة عشـوائية بحيـث يكـون هنـاك 

أمـا بالنسـبة للتعيـني ). 21(فرصة لجميع الوحدات يف مجتمع البحث لالنضامم يف العينـة 
كمرادف له، فهو يتم بضـم الحـاالت أو " التعيني بالصدفة" يستخدم لفظ وأحيانااالحتاميل 

 حتـى يصـل إىل الحجـم املطلـوب اإلجـراءالوحدات املتوفرة أمام الباحث، مستمر يف هذا 
شـارع  شخص من الذين يقابلهم يف ال100ولهذا فقد يقوم الباحث بأخذ أول ). 34(للعينة 

أو قد يقوم أستاذا باختيار طالب الفصل الـذي يقـوم بتدريسـه . مثال ليشكلوا عينة البحث
). 34(ليعرف رأيهم يف موضوع معني أمال بالخروج بنتائج يعممها عىل جميع طالب الكلية 

ومن العيوب األساسية يف التعيني غري االحتاميل هو عدم معرفة ما إذا كانت العينـة ممثلـة 
فلو أردت معرفـة رأي الشـباب عـن أفضـل فريـق كـروي عـىل ). 48(لبحث أم ال ملجتمع ا

مستوى الدولة، وقمت بسؤال الشباب الذين أصـادفهم يف الشـارع يف مدينـة معينـة، فـإن 
إجاباتهم ال تكـون ممثلـة لكـل الشـباب عـىل مسـتوى الدولـة، حيـث أن الشـباب الـذين 

ريـق مـدينتهم، وبالتـايل سـتكون اخرتتهم مـن مدينـة واحـدة وبالصـدفة قـد يشـجعون ف
 . منحازة لصالح الفريق الذي يشجعونةإجاباتهم

Normal Behavior السلوك املألوف 

.  لفظ يطلق عىل كل ما اتفقت عليه الجامعة من سلوكيات واعتقادات وتقاليد واتجاهات 
ذ أو وهو عكس السلوك الشا. والذي عادة ال يختلف عن ما هو معروف أو متوقع. الخ .  .

 .أنظر مألوف). 1(السلوك املنحرف 

Nuclear Family  النواتية(األرسة النووية( 

هي أرسة صغرية الحجم ، تتكون من الـزوج والزوجـة واألبنـاء املبـارشين الـذين يعيشـون 
 ).1(تحت سقف واحد 

 

 

 

 

 



          معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية
         Dictionary of Social Work Terminology  

  

 142

 

 

 

 

O 
Occupational Social Work الخدمة االجتامعية املهنية 

. الجتامعية، ويقصد بها تقديم الخدمات االنسـانية يف مكـان العمـلأحد مجاالت الخدمة ا
وتهدف إىل مساعدة املوظفني يف مقابلـة احتياجـاتهم اإلنسـانية واالجتامعيـة عـن طريـق 
تقديم خدمات مثل العالج األرسي والعالج الزواجي، كام تهدف إىل التعامل مع املشـكالت 

وميكن أن متارس الخدمة . ، واملشكالت الشخصيةاإلنفعالية، ورصاعات العالقات االجتامعية
ويسـتعمل . االجتامعية داخل املنظمة أو الهيئة، كام ميكن أن متارس يف العيـادات الخاصـة

 Industrial Socialمصطلح الخدمة االجتامعية كمرادف للخدمـة االجتامعيـة الصـناعية 
Work ) 1.( 

Open-Ended Questions فتوحةاألسئلة ذات النهايات امل 

يف املقابلة يف الخدمة االجتامعية، ويف البحوث ، أحد مناذج األسئلة التي تسـمح للمبحـوث 
وهذه النوعية من األسئلة تأيت عىل العكس مـن األسـئلة . أن يجيب بالطريقة التي يريدها

، التـي تكـون اإلجابـة عنهـا محـددة  Closed -ended Questionsذات النهايات املغلقة 
. عم أو ال ، أو من خالل عدة اختيارات يختـار مـن بينهـا املجيـب مـا يناسـبهومحصورة بن

ملاذا تعتقد أنـه مـن الصـعب الحصـول عـىل " االجتامعي العميل األخصايئفمثال قد يسأل 
، وكـال السـؤالني مفيـد " هل لديك صعوبة يف الحصول عىل عمل"بدال من أن يسأل " عمل

 منهام هو الهدف مـن إلقـاء السـؤال واملوقـف املهنـي  أن ما يحدد املناسبإاليف املقابلة، 
 ).1(للعالقة املهنية 
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Oppression القهر/الظلم 

مامرسة السلطة مامرسة ظاملة وقاسية وانتهاك املبادىء الدستورية وخاصـة مـا كـان منهـا 
أو ـهـو اإلـكـراه واـلـقرس الـلـذان متارـسـهام ـسـلطة ). 42(متعلـقـا بحامـيـة حـقـوق اإلنـسـان 

 ).25(ة، خالفا لألعراف والقوانني املعلنة، وال سيام إعالن حقوق اإلنسان واملواطن استبدادي

Overprotectiveness الحامية الزائدة 

نزعة بعض اآلباء أو اآلباء البدالء يف املبالغة يف وقاية وحامية أطفالهم، من خالل تجنيـبهم 
سمي، مام ينتج عنه عـدم املوقف التي يظنون أو يخشون تعرض األطفال ألذى نفيس أو ج

والحامية الزائدة ميكـن أن تحـدث أيضـا . تعلم هؤالء األطفال أن يصبحوا مستقلني بكفاءة
 ). 1(بني الزوجني أو أعضاء آخرين من األرسة 
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P 
Paranoia بارانويا(االرتياب /التشكك( 

اضطراب عقيل من أهم سامته وجود شكوك وأوهام اضطهادية ثابتـة ومنظمـة، مـع بقـاء  
ويصنف هـذا االضـطراب عـىل أنـه أحـد االضـطرابات . الفرد يف أوقات أخرى صايف التفكري

 ). Schizophrenia) 1الذهانية، يجب أال يخلط هذا االضطراب مع الفصام 

   Pearson’s  R Correlation معامل ارتباط بارسون 

  .Correlation Coefficientأنظر معامل االرتباط  

Peer Review املراجعة بوساطة زمالء املهنة 

تقويم رسمي إلنجاز الفرد وظيفيا إما بوجه عام أو فيام يتعلق مبهمة بعينها، يتم بوسـاطة 
 . جامعة من الزمالء

االجتامعية ويف مهـن أخـرى، يتصـل املصـطلح بعمليـة مراجعـة ومراقبـة يف مهنة الخدمة 
فعىل سبيل املثال لو . املامرسة املهنية ألخصايئ اجتامعي بوساطة مجموعة من زمالء املهنة

تقدم بشكوى ضد أخصايئ اجتامعـي بـدعوى ) مثل رشكة تأمني(أن العميل أو طرف ثالث 
النقابة املهنية، أو مانحي رخص املامرسـة، فـإن يـتم  يف ارتكابه ألخطاء مهنية أمام االشتباه

 االجتامعـي األخصايئتحديد مجموعة من الزمالء لتحديد مدى مالمئة اإلجراء الذي قام به 
)1 .( 

    Phone Questionnaire استبانة الهاتف 

 Data Col -يف البحـث االجتامعـي، تعتـرب اسـتبانة الهـاتف أحـد طـرق جمـع املعلومـات
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lectionوتتلخص تلك الطريقـة يف أن .  املختلفة مثل استبانة الربيد أو املقابلة املبارشة مثال
الباحث أو جامع البيانات يقوم بجمع البيانات املتعلقة بدراسته بوسـاطة الهـاتف أو مـن 

وقد تكـون املقابلـة محـددة ). Phone Interview ) 34خالل ما يسمى باملقابلة الهاتفية 
أما عن التعيني فإنه ). 48(كون مفتوحة أي أن األسئلة ذات نهايات مفتوحة البناء كام قد ت

 ).34(قد يتم بطريقة عشوائية كام قد يتم بطريقة اختيارية 

ومام مييز استبانة الهاتف أنها قليلة التكاليف، وتضمن عدم سوء الفهم لدى املبحوث مـن 
ًبـريا بالنسـبة السـتجابة املبحـوثني خالل التوضيح املبارش للسؤال، كام أنها تضمن معـدالً ك

وتسمح اسـتبانة الهـاتف . كام أنها أسهل حيث ميكن إجرائها من مكتب أو منزل. لإلستبانة
بفرصة أكرب يف موافقة املبحوث عىل املقابلة عن طريـق الهـاتف أكـرب مـن مقابلـة الوجـه 

ًللوجه إذ أن هناك عددا كبريا مـن النـاس ال يرغـب يف فـتح بابـه للغربـا كـام أن يسـهل . ءً
تقويم املقابلة أثناء عملية جمع البيانات والتأكد من أن األسئلة سـئلت بطريقـة صـحيحة 

)48.( 

أما عن عيوب استبانة الهاتف فهـي عـدم التأكـد مـن أن العينـة املختـارة ممثلـة ملجتمـع 
 الهـاتف رديئـة، فلـيس الجميـع إيصـالالبحث، خصوصا يف البالد التي تكون فيها خدمات 

كام أنها ال تصلح  يف البلدان التي ال يوجد فيها خدمات هاتفية كـالقرى أو . يهم هواتفلد
ومـن العيـوب أيضـا عـدم رؤيـة املبحـوث وتسـجيل . بعض املـدن الصـغرية والهجـر مـثال

املالحظات أو البيانات التي ال يحتاج السؤال عنها أو هنـاك إحـراج مـن سـؤاله للمبحـوث 
ويعتمد نجاح استبانة الهاتف عىل مهارة املقابـل، . عاقة الجسميةكاللون، أو الساللة، أو اإل

 ).34) (48(وصوته، وقدرته عىل إدارة املقابلة 

Physiological Needs الحاجات الطبيعية 

 للحاجـات الهرميـة، تـأيت الحاجـات الطبيعيـة يف املسـتوى  Maslowحسب نظرية ماسلو 
 الحاجات األخرى مثل الحاجـة إىل األمـن، إشباعل  أوال، قبإلشباعهااألول التي يسعى الفرد 

. ، والحاـجـة للتـقـدير، والحاـجـة لتحقـيـق اـلـذات)الحاـجـات االجتامعـيـة (لالـنـتامءالحاـجـة 
وتتضمن الحاجات الطبيعية عـىل الجـوع، العطـش، التـنفس، املـأوى، الجـنس، إضـافة إىل 

 ). 33(الحاجات الجسمية األخرى 
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Police Social  Work  االجتامعية الرشطيةالخدمة 

أحد مجاالت  الخدمة االجتامعية، ترمي إىل املامرسة املهنية للخدمة االجتامعيـة يف دوائـر 
الرشطة، واملحاكم، ويف السجون بهدف تقديم العديد مـن الخـدمات االجتامعيـة املتنوعـة 

 لرجال داإلرشاكام متتد تلك الخدمات لتشمل تقديم . لضحايا الجرائم، وللمتهمني، وأرسهم
كـام قـد .  الرشطة وأرسهم فيام يتعلق مبا قد يعرتضهم من ضـغوط ومشـكالت يف العمـل

 االجتامعي الرشطـي بالعمـل كمـدافع وكأخصـايئ عالقـات عامـة يف أقسـام األخصايئيقوم 
ومن أهم األنشطة التي .  الرشطة ويساعد كوسيط بني جامعات مختلفة يف املجتمع املحيل

جتامعي الرشطي، املساعدة يف حل املشكالت والخالفات املنزلية التي  االاألخصايئيقوم بها 
 االجتامعي الرشطي مدنيا كام قد يكون رشطيا أيضا األخصايئوقد يكون . تدعى لها الرشطة

)1  .( 

Poor Law قانون الفقراء 

مصطلح عـام يشـري إىل أي نظـام أو قـانون أسـايس حكـومي يتعلـق بالرعايـة االقتصـادية 
ويـأيت . امعية للفقراء وكذلك السيطرة عيل الفقر، والتدابري املتخذة لخفـض امتـدادهواالجت

ـهـذا املـصـطلح كامـتـداد لـقـوانني وحرـكـات ظـهـرت يف بريطانـيـا وأمريـكـا تتعـلـق بالعناـيـة 
 الحكومية لغري القـادرين واإلعاناتبالفقراء، ومتنع التسول وتضمن فرص العمل للقادرين، 

 ). 1 (1601 للفقراء الذي صدر يف ومن ذلك قانون اليزابيث

Poverty Line خط الفقر 

مقياس لحجم النقود التي تعتقد حكومة أو مجتمع أنه رضوري للفرد يك يعيش بحـد أدىن 
وقد أصدر أول مقيـاس مـن . للبقاء أو كحد أدين للعيش حسب املعايري املعيشية للمجتمع

ومنـذ ذلـك الحـني تـتم مراجعـة  . 1968 هذا النوع يف الواليات املتحدة األمريكية يف سـنة
 ).Cost-of-living Index) 1وتعديل هذا املقياس بناءا عىل مؤرش تكاليف املعيشة 
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Premenstrual Syndrome(Pms) متالزمة ما قبل الطمث 

شعور بعدم الراحة وتقلب املزاج الذي ينتاب بعض النسـاء لعـدة أيـام مبـارشة قبـل بـدء 
وتفرتض بعض البحوث الطبية من أن هرمونات معينة تنشط خـالل تلـك . الدورة الشهرية

كـام أن . ًالفرتة مام يؤثر يف مشاعر بعض النساء وليس كلهن كام يؤثر يف سـلوكياتهن أيضـا
 ).  1(هناك بحوث أخرى ترفض هذا االفرتاض كلية 

Prevalence Rate معدل االنتشار 

ة أو مرض معني ملجتمع ما يف فرتة محددة من قياس عدد الحاالت املوجودة املتعلق مبشكل
 .أنظر معدل الحدوث). 1(الزمن 

Probability Sampling التعيني االحتاميل 

االحتاميل هو االختيـار املـنظم للوحـدات أو ) سحب العينة(يف البحث االجتامعي، التعيني 
ن أي حالـة الحاالت بطريقة تسمح للباحث بحساب احتامليـة أو درجـة االحتامليـة مـن أ

وهذا يسمح بإمكانية تقدير الدرجة التي يحتمل . معطاة، تم اختيارها من مجتمع البحث
 ).1(بها أن تكون العينة ممثلة ملجتمع البحث 

 يف اختيـار العينـة فـال إتباعهـاوالتعيني االحتاميل يحدد بطريقة قاطعة القواعد التي يجب 
أسـهل منهـا، باإلضـافة إىل ذلـك فـإن يسمح للباحث مثال بأن يستعيض عن وحدة بأخرى 

التعيني االحتاميل يصف القواعد الخاصة للحصول عـىل التقـدير مـن نتـائج التعيـني، وكـذا 
 ).42(تقدير أخطاء التعيني لهذا التقدير 

 Problem املشكلة 

هي موقف يواجهه العميل وتعجز فيه قدراته مواجهته بفاعلية مـام يعـوق أداءه لـبعض 
ـه االجتام ـة وظائـف ـة أو . عـي ـد تـكـون جامعـي ـة وـق ـد تـكـون فردـي ـة ـق واملـشـكلة االجتامعـي

ًفهي إذا مفارقات ما بني املستويات املرغوبـة والظـروف الواقعيـة، بحيـث ). 14(مجتمعية
 ).13(متثل اضطرابا وتعطيال لسري األمور بطريقة مرغوبة

ة األساسية كـام يف وعادة تكون املشكلة االجتامعية ذات تأثري معوق ألحد النظم االجتامعي
 ).13(حاالت الترشد واألحداث وغريها



           معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية
             Dictionary of Social Work Terminology  

 

 148

 

Problem Solving Casework حل املشكلة يف خدمة الفرد 

 ، Helen Perlmanأحد مناذج التدخل يف خدمـة الفـرد، بدأتـه يف األسـاس هيلـني بريملـان 
ـدور، وتـضـمينها يف املدرـسـة ـة اـل ـا، ونظرـي  الـتـي قاـمـت بتبـنـي بـعـض املـفـاهيم مـثـل األـن

ويركـز . التشخيصية يف الخدمة االجتامعية، ويف املدرسـة الوظيفيـة يف الخدمـة االجتامعيـة
هذا النموذج عىل رضورة تحديد أهداف التدخل املهني مع الفرد ورسـمها، والرتكيـز عـىل 
التدخل وتحديد مدته، واالهتامم بالقوى البيئية واالجتامعيـة التـي تـؤثر وتتـأثر بالعميـل 

)1 .( 

Problem-Oriented Record(Por) سجل توجه املشكلة 

 االجتامعيني، املمرضني، ومهنيني آخرين يهدف األخصائينيمنوذج يستخدم بوساطة األطباء، 
لـورنس ويـد . وقد تم تطوير هذا النمـوذج بوسـاطة د. إىل تسجيل الحالة بطريقة بفعالة

Dr. Lawrence Weed ليكون يف األصل سجًال لتوجه املشكلة طبيا  Problem-oriented 
Medical Record  إال أنه تم تطبيقه يف العلوم املتعددة وتم تبنيه ليلبي احتياجات عدد ،

 ): 1(ويحتوي السجل عىل أربعة عنارص هي . من املهن املختلفة

 ، وتحتوي عىل معلومات صحيفة االبتداء، املشكلة  Databaseقاعدة املعلومات  . 1
ية، املعلومـات الثقافيـة والطبيـة، وقامئـة بالعنـاوين الرضوريـة الحالية، البيانات الدميغراف

 .والربيدية، وغريها من معلومات

 ، فيكـون لكـل مشـكلة رقـم، فعنـدما يـتم حـل  Problem listقامئة املشكالت  . 2
 .مشكلة يكون من املالئم معرفتها وتأشريها

 .، وتحتوي عىل الخطوات املمكنة لحل كل مشكلة مرقمة The Planالخطة  . 3

 ، ويقصد بـذلك تسـجيل مـاذا تـم عملـه بالفعـل  Follow up Actionاملتابعة  . 4
 .لتنفيذ الخطة

هذا ويركز هذا النموذج بشدة عىل املشكالت وتطورهـا وحلهـا مـام يجعـل املهنـي يقـوم 
 .أنظر طريقة سوب، تسجيل العملية). 1(لياته وبسهولة مبسؤ
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Process Recording تسجيل العملية 
 االجتامعي والعميل الحادث خالل عمليـة التـدخل املهنـي، األخصايئلتسجيل التفاعل بني طريقة 

 :ويحتوي سجل الحالة باستخدام تلك الطريقة عىل

 ، وتتضمن معلومات حقيقية عن العميل، إضافة إىل العوامل Face sheetصحيفة االبتداء  . 1
 .والبيئية واالقتصادية والنفسية والجسمية ذات العالقةاالجتامعية 

 وهو وصف مخترص للمشكلة الحالية، ويتضـمن  Presenting Problemاملشكلة الحالية  . 2
 .ذلك توثيق املعلومات الخاصة باملشكلة

 ، ويتضـمن ذلـك بيـان باألهـداف، ووسـائل تحقيقهـا،  Goals Settingتحديد األهـداف  . 3
إن - االجتامعـي والعميـل األخصـايئون تحقيقها، إضافة إىل توقيع عقد بـني والعقبات التي تحول د

 .لياتو يوضح املهام واملسؤ-أمكن ذلك

 ، ويعـنـي ذـلـك تـسـجيل ـكـل اتـصـال يجرـيـه العمـيـل Contact Entryـتـدوين االتـصـال  . 4
والبـد . ته أو باملؤسسة، شامال ذلك املكاملات الهاتفية والرسائل بأنواعها من العميل أو أرسباألخصايئ

 وملخـص للمعلومـات التـي تـم الحصـول االتصـالأن يحتوي التدوين عىل تاريخ الزيارة ووقتها أو 
 إىل أن تدوين االتصال ال يكـون عميقـا االنتباهكام يجب .  عنهااألخصايئعليها، إضافة إىل انطباعات 

وهو يف ذلك يهـتم . لهاكام يف التسجيل الحريف، ولكنه البد أن يعتني بتسلسل األحداث زمنيا وتسجي
 ، او سـجل  Problem-oriented Recordبتسجيل التسلسل الزمني أكرث من سجل توجه املشكلة 

وهذه الطريقة يف التسجيل تحقق عدة أهـداف منهـا .  Person-oriented Recordتوجه العميل 
طريقـة يجعلهـا  التسجيل بتلك الأن االجتامعي، إضافة إىل األخصايئحامية حقوق العميل، وحقوق 

أو يف حالة تقويم أداء .  موجودااألخصايئجاهزة ألخصائيني آخرين، أو ألطراف أخرى عندما ال يكون 
 ).  Peer Review ) 1 أو مراجعة الزمالء األخصايئ

  Fields Of Practice املهنة 
ها أو نظام يشتمل عىل مجموعة من القيم واملهارات والتقنيات واملعارف واملعتقدات ميتثل

كام أنها تستخدم . ًيتمسك بها جامعة من الناس وتصبح سائدة ومتعارفا عليها فيام بينهم 
 ) .1(لتلبية احتياجات اجتامعية

 هذه الجامعة البد أن تجـد قبـوال واعرتافـا رسـميا وقانونيـا مـن عامـة النـاس حيـث إنهـا 
 ) . 17(الحياتـيـةهم أو أـكـرث ـمـن ـجـوانبـهـي الجـهـة املالمـئـة لتلبـيـة احتياـجـاتهم يف جاـنـب 
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وعـادة مـا تقـوم هـذه . االعرتاف يأيت عن طريق تراخيص متنح لهم مبزاولة املهنـة هذا القبول أو 
كـام يجـب أن . الجامعة املنتمية إىل مهنة معينة بزيادة املعارف املتعلقة مبهنـتهم بصـفة مسـتمرة

 ).1(تكون تلك املعارف متاحة لجميع األعضاء 

Professional Relationship مبدأ العالقة املهنية 

 االجتامعـي األخصـايئيف ميدان الخدمة االجتامعية العالقة املهنية تعبري عن العالقة التي تنشأ بـني 
والعالقة املهنيـة نـوع خـاص مـن ). 16(األخرى اإلنسانيةوبني العميل متييزا لها عن باقي العالقات 

ية وبني العالقات غري الرسمية، حيـث متتـاز هـذه العالقات فهي مرحلة وسيطة بني العالقات الرسم
 ): 17(العالقة بكونها

 .أنها تنشأ من أجل غاية محددة هي مساعدة العميل عىل حل ما يعرتضه من صعاب . 1

 . هذه العالقة تنتهي بانتهاء عملية الخدمةإن . 2

تقوم هذه العالقة عىل مجموعة من الحقائق العلمية والخـربات العمليـة التـي يكتسـبها  . 3
لذا فإن العالقة املهنيـة تتسـم .   االجتامعي عن طريق الدراسة النظرية والتدريب امليدايناألخصايئ

 .باملوضوعية

 عمليـة املسـاعدة حيـث أن أثنـاءأنها ال تتأثر مبظاهر السلوك التي تصدر عـن املسـتفيد  . 4
 هـذه املظـاهر أن االجتامعي غالبا ما يتقبل سـلوك العميـل وترصفاتـه العدائيـة باعتبـار األخصايئ

 . الذي يعيشه العميلاإلشكايل تعبري عن صعوبة املوقف إالالسلوكية ما هي 

Psychiatric Social Work  الخدمة االجتامعية الطبية النفسية 

أحد مجاالت الخدمة االجتامعية، حيث تهدف الخدمة االجتامعية الطبنفسية إىل العمل يف محـيط 
 ). 42(لنفسية وعالجها وتوضيح وسائل الوقاية والصحة العقلية األمراض واالضطرابات العقلية وا

  االجتامعي الطبنفيس بتقديم العـالج الـنفيس والخـدمات األخـرىاألخصايئويقوم 
  للعمالء من ذوي االضطرابات العقلية، وذلك بالتعاون والتحالف مع فريق الصحة

 بـنفيس حاصـالً عـىل  االجتامعـي الطاألخصـايئوعادة مـا يكـون .  العقلية العالجي
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األقل عـىل درجـة املاجسـتري يف الخدمـة االجتامعيـة، إضـافة إىل الحصـول عـىل التـدريب 
 ). 1(والخربات يف املجال الطبنفيس 

Psychoanalysis Theory نظرية التحليل النفيس 

نظرـيـة يف عـلـم اـلـنفس وطريـقـة يف معالـجـة االـضـطرابات العقلـيـة والعـصـبية أوـجـدهام 
، وقام من بعـده آخـرون بتطويرهـا وتعـديلها، )Sigmund Freud )  44ويد سيغموند فر

 ومراحل منوها اإلنسانيةوهي تشتمل عىل عدة فرضيات وتطبيقات عالجية عن الشخصية 
)1 .( 

وتنسب النظرية السلوك إىل عوامـل مكبوتـة وموجـودة يف الالشـعور، وقـد أوجـد فرويـد 
شـعورية هـي طريقـة التـداعي الحـر، وقـد أكـد طريقة للتعرف عىل العوامل املكبوتة الال

 اليقظة وسواها يف التوصل إىل وأحالمفرويد عىل أهمية الغريزة الجنسية وأفاد من األحالم 
 ).44(الرغبات الجنسية الطفولية املكبوتة 

ومن املفاهيم التي جاء بها فرويـد يف نظريتـه عـن التحليـل الـنفيس، مبـدأ اللـذة، ومبـدأ 
 ، Ego ، واألنـا Id ، والالشعور، والهـي أو الهـو Libido) الطاقة الجنسية(دو الواقع، والليب

 ، كـام جـاء آخـرون مبفـاهيم إضـافية منهـا اآلليـات الدفاعيـة Super Egoواألناء األعـىل 
Defense Mechanisms ونظرية اإلرادة ، Will Theory ) 1.( 

رويـد يف كثـري مـن آرائـه وال هذا وتوجد اآلن مدارس عديدة يف التحليل النفيس تخـالف ف
سيام يف تشدده بأهمية الغريزة الجنسية، وتعلق بعض هذه املدارس أهميـة عـىل األسـس 

 ). 44(االجتامعية والبيولوجية للدوافع البرشية 

 Psycholog علم النفس 

فرع من العلوم البيولوجيـة يـدرس مظـاهر الحيـاة الشـعورية مـن حيـث أصـلها ومنوهـا 
م يف ذلك طرائق تناسب املشكلة الخاصة التي يهتم بهـا العـامل، ويـدرس وتطورها ويستخد

علم النفس سلوك العضويات وتكيفاتها مع محيطها كـام يـدرس الحيـاة النفسـية مبعناهـا 
 ). 44(الشامل 

ويدرس علم النفس السلوك اإلنساين ونواحي نشاط الفرد من حيث هو كائن حـي يرغـب 
لم ويتخيل ويعرب ويريد ويعقـل، وهـو يف ذلـك يتـأثر ويحس ويدرك وينفعل ويتذكر ويتع

 ).42(باملجتمع الذي يعيش فيه 
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.  وتختلف آراء املعرفة لعلم النفس وذلك بحسب موقف كل عامل وطريقتـه ومجـال بحثـه
ويف كل األحوال فإن الفروق بني علامء الـنفس فـروق فلسـفية أكـرث منهـا علميـة، ونقـاط 

 ). 44(ثري من نقاط االتفاق بينهم الخالف بني علامء النفس أقل بك

Punishment لعقابا 

ـاع الـجـزاء بـسـبب ـسـؤ الـسـلوك  . 1 ـن مـشـاهدة (إيـق ـه ـم ـل، أو حرماـن كرضب الطـف
ويسـمى أيضـا ) 1) (كالرسقـة مـثال(، أو بسبب ارتكاب سلوك غـري قـانوين )التلفزيون مثال

مـا يف الـنفس الجزاء أو القصاص ويعني ذلك إيقاع القصاص عـىل املجـرم باسـم املجتمـع أ
كالجلد أو القتل، أو بسلب الحرية كالسجن، أو يف املال كمصـادرة األمـالك أو التغـريم، أو 

 ).42(يف حقوق املواطنة، كسلب الجنسية مثال، وقد فرض العقاب للردع والقمع والتأديب 

يف اتجاه تعديل السلوك، العقاب يكون بتقديم حـدث غـري سـار أو غـري مرغـوب  . 2
يام بسلوك معني، مام ينتج عنه احتاملية كبرية يف عدم تكرار السلوك الـذي مبارشة بعد الق

 ). 1(يراد خفضه أو التخلص منه 

 Purposeful Sample املقصودة/العينة العمدية 

 ، والعينة العمدية أحد أنواع العينة غري االحتاملية Samplingأسلوب من أساليب التعيني 
Non-probability Sampleلعينة العمدية يقوم الباحث باختيـار وحـدات العينـة  ، ويف ا

عمدا بناء عىل امتالكهم لخاصية أو لخصائص معينة، وهذه العينة ال يتم اختيارها بطريقة 
تكافؤ الفرص ولكنها اختريت بطريقة عمومية تنطوي عىل تحيز ويكون هـذا التحيـز كبـريا 

 ). 42(إذا ما كان عدد الوحدات يف العينة صغريا 
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Q 
Qualitative Research النوعية/البحوث الكيفية 

 الحيـاة أسـاليبعكس البحوث الكمية، وهي تلك النوعيـة مـن البحـوث تهـدف إىل فهـم 
، هـؤالء املبحـوثني قـد يكونـوا أشخاصـا أو املبحـوثنيوالظواهر االجتامعية من وجهة نظر 

البحـوث الكميـة، حيـث أن وثائق أو سريا ذاتية أو مصـادر تاريخيـة ، و مـام مييزهـا عـن 
 ، ـفـيام يـخـص موـضـوع مـعـني بطريـقـة Understandingالبـحـوث الكيفـيـة تؤـكـد الفـهـم 

 ،ولـيس Meaningsمتعمقة وبتفاصيل دقيقة جدا، كام أنها تهدف إىل الوصول إىل املعـاين 
التنبؤ فيام يتعلق مبتغري تابع كام يف البحوث الكميـة فمـثال قـد يهـتم الباحـث يف معرفـة 

ثقافة فرعية، أو مدمني مخدرات من وجهة نظرهم الشخصية، ويف بيئتهم الطبيعية وفهم 
 ). 48(وليس بناء عىل أسئلة مغلقة ومعدة مسبقا 

 بدرجـة كبـرية، اإلحصاءوتختلف البحوث الكيفية عن البحوث الكمية كونها ال تعتمد عىل 
هـا للبيانـات عـىل مـنهج كام أنها تعتمد يف أسلوب جمع.  البتةاإلحصاءبل رمبا ال تستخدم 
 ، أو من خالل املقابلة املفتوحـة والنـزول Participant Observationاملالحظة باملشاركة 

ويعتـرب التحيـز مـن ). 34( ، وليس البحث من خـالل املعمـل مـثال Field Workللميدان 
عيوب البحوث الكيفية، حيث أن الباحث ال يستطيع أن يكـون حياديـا مهـام حـاول ذلـك 

 . أنرض البحوث الكمية)48(

 Quantitative Research البحوث الكمية 

البحوث الكمية، عكس البحوث الكيفيـة، وهـي تلـك النوعيـة مـن البحـوث التـي 
تعتمد بطريقة منتظمة عىل الوصف واالستدالل والتحليل اإلحصايئ كأساس لتفسري 

 حـدث أو شـيئا مـا  أو مقارنتهـا  أو لتفسـريإثباتهاظاهرة أو وصفها أو تجريبها أو 
  يف محاولة لفهم األرقام، واملقاييس، وتحليل اإلعدادوتستخدم البحوث الكمية ). 1(
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 ).34(الظاهرة محل الدراسة والوصول للقوانني التي تحكمها 

  أال،ىل التنبؤ، وبقدرتها عىل التعمـيمبقدرتها علبحوث الكمية عن البحوث الكيفية ومتتاز ا
 .النوعية/أنظر البحوث الكيفية). 48( الذي يتوفر يف البحوث الكيفية  ال متتاز بالعمقإنها

Questionnaire االستفتاء/االستبيان 

وسيلة جمع بيانات تحتوي عىل مجموعة من األسـئلة املكتوبـة التـي تسـعى للوصـول إىل 
ة  االجتامعيون يف املقابلاألخصائيونحقائق معينة أو آراء ذاتية عن موضوع ما، يستخدمها 

وقد يكون . ، وكذلك الباحثون، و االستبيان يوجه وينظم املعلومات التي تم الحصول عليها
 بحيث ميكن للعميل أو املبحـوث Structured Interviewاالستبيان واضحا ومحدد البناء 

 بنعم اإلجابة إال، وما عىل املجيب يف هذه الحالة   Self Administered عنه ذاتيا اإلجابة
  Unstructured Interview   أو ال، كـام قـد يكـون االسـتبيان غـري محـدد البنـاء نسـبيا 

 األخصـايئبحيث يشتمل االسـتبيان عـىل موضـوعات عامـة تسـتخدم كتـذكري للباحـث أو 
 )1(االجتامعي يف أثناء توجيه األسئلة 

ستبانة الربيد، اسـتبانة هذا ويتم جمع بيانات االستبيان بعدة طرق منها املقابلة املبارشة، ا
، أو عن طريق )42) (الصحف، املجالت، اإلذاعة، التلفزيون(  األعالمالهاتف، استبانة وسائل 

 .اإلنرتنت

Quota  Sampling العينة الحصصية 

أحد أساليب سحب العينة غري االحتاملية، بحيث يتم اختيار عينة متعمدة لتعطـي صـورة 
عطاء كل باحث حصة من مختلف وحـدات املعاينـة عن بعض خصائص املجتمع، وذلك بإ

التي يجب أن تشملها العينة، وللباحث حرية اختيار هـذه الوحـدات داخـل حـدود هـذه 
 ).42(الحصة 

فعىل سبيل املثال قد يريد الباحث معرفة بعـض خصـائص عمـالء مؤسسـة معينـة، 
لغني السـتني فـأكرث ولكنه أكرث اهتامما بهؤالء الذين يبلغون الثالثني من العمر، والبـا

فقط، لذا فإن الباحث البد أن يعـرف نسـبة هـؤالء العمـالء يف املؤسسـة، ومـن ثـم 
ويتضمن هذا األسلوب . يعمل جاهدا للحصول عىل النسبة نفسها يف العينة املختارة

 مع املبحوثني بهـدف معرفـة مـا إذا كـان املبحـوث Screeningالقيام مبقابلة أولية 
 وهذا اإلجـراء مهـم . ة إلدخاله يف العينة وبالتايل البحث أم اليحمل الصفات املرغوب

 



Q 
 

 155

حـتـى ال يـضـيع جـهـد الباـحـث واملبـحـوث، فـمـثال إذا كاـنـت العيـنـة تتـضـمن فـقـط ـهـؤالء 
املتزوجني ممن يبلغون الثالثني فأقل، فأن الباحث يسأل املبحوث عـن عمـره وعـن حالتـه 

ىل أن ذلـك مـن عيـوب هـذا األسـلوب يف عـ. االجتامعية حتى يقرر إدخاله يف العينة أو ال
 عـدم أيضـاالتعيني إذ أن مشكلة التحيز أمر وارد جدا، كام أن من عيوب العينة الحصصية 

 ).    48(معرفة ما إذا كانت العينة املختارة ممثلة ملجتمع البحث أم ال 
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R 
Rationalization التربير 

التقديم بطريقة منطقية أو عقالنية، أو تفسري األسباب املتعلقـة بعمـل أو حـدث  . 1
 ).1(ما 

 اآلليات الدفاعيـة التـي يعطـي مبقتضـاها أحديف علم النفس، التربير أو التسويغ  . 2
عرفـة الشخص أسبابا ظاهرة وغري حقيقية التجاهات أو أفعال ال شعورية متجنبا يف ذلك م

، أو لدفاع الفرد عن نفسه عند شـعوره )44(األسباب الحقيقية كوسيلة للتخلص من القلق 
 ).42(بالذنب 

Recidivism Rate معدل االنتكاسة 

نسبة األفراد الذين يعودون إىل املؤسسة االجتامعية إىل كل مراجعيها خالل فـرتة محـددة، 
، فإن ذلك يعنـي %50ي ملستشفى عقيل فعىل سبيل املثال إذا كان معدل االنتكاسة السنو

 ).1(أن نصف مرىض هذا املستشفى يعودون خالل سنة 

Recidivist منتكس 

أيضـا هـو الفـرد الـذي يعـود إىل مؤسسـة . الفرد الذي يعود إىل حالته أو نزعتـه السـابقة
بسبب عودة حدوث السلوكيات أو الظروف التي كانت سبب يف دخوله السابق للمؤسسة 

)1 .( 

Recording التسجيل 

ـي  ـة وـسـيلة لحـفـظ اـملـادة الـت ـة بأـي ـة والرقمـي  ـهـو ـتـدوين املعلوـمـات والحـقـائق اللفظـي
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تحملها هذه املعلومات والحقائق، ويعترب التسجيل معيارا لقياس مـدى تقـدم النشـاط أو 
 ).42(الخدمة أو العمل 

ات ذات العالقـة، ويف الخدمة االجتامعية، التسجيل هـو عمليـة الكتابـة والحفـظ يف امللفـ
املعلومات الخاصة بالعميل، املشكلة، تقدير املشكلة، خطة التدخل املهني، تطـور العـالج، 
العوامل االجتامعية واالقتصـادية والصـحية والنفسـية التـي أسـهمت يف املوقـف، وكـذلك 

وهناك أنواع عدة من التسجيل، وتعتمد تطبيق أحـدها عـىل . إجراءات اإلنهاء أو التحويل
ومـن تلـك األسـاليب أو .  االجتامعـي، ونـوع التـدخلاألخصايئلبات املؤسسة، أسلوب متط

ـييص   ـلوب التلـخ ـواع، األـس ـي Narrative Summaryاألـن ـنفس اجتامـع ـدير اـل     ، التـق
Psychosocial Assessment  ،  التقدير السلويكBehavioral Assessment  سـجل توجـه ، 

 SOAP Chartingوطريـقــة ـســوب ) Problem-oriented Record) PORاملـشــكلة 
Method  ) 1.( 

Reductionism االختزالية 

طريقة يف تفسري نظرية أو منهج أو معلومـات عـن طريـق اختصـار جوانبهـا املعقـدة إىل 
جوانب أقل تعقيدا، وغالبا ما ينتج عن ذلك تبسـيط مبـالغ فيـه للظـاهرة، بحيـث تكـون 

 ).1(التفسريات املختزلة غري دقيقة 

ض االختزالية أن الطرق واألسباب والقوانني املالمئة لتفسري أحد أنواع الظـواهر تالئـم وتفرت
أيـضـا ـظـاهرة أـخـرى ـقـد تـكـون مختلـفـة يف الـظـاهر، وـعـىل أـسـاس ـهـذه النظرـيـة ـبـذلت 

 ).42(املحاوالت لتفسري الظواهر االجتامعية مبقتىض القوانني الخاصة بعلم الطبيعة 

Referral التحويل/اإلحالة 

ملية الخدمة االجتامعية املتعلقة بتوجيه العميل ملؤسسة أو مورد أو ملتخصـص معـروف ع
 للموارد األخصايئوتشتمل تلك العملية عىل معرفة . بقدرته عىل تقديم الخدمات املطلوبة

املتاحة، ومعرفة ما يحتاجه العميـل مـن خـدمات، وتسـهيل فرصـة حصـول العميـل عـىل 
 ). 1(تأكد من أن االتصال قد تم الخدمة، وأخريا، املتابعة لل

Reflection Of Feelings انعكاس املشاعر 

 يف مقــابالت الخدمــة االجتامعيــة، انعكــاس املشــاعر عبــارة عــن تكنيــك يســتخدمه 
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 االجتامعي أثناء املقابلة مع العميل، حيـث يقـوم اإلخصـايئ االجتامعـي بتوضـيح األخصايئ
ظة نفسها، كام يقوم بتشجيع العميـل عـىل التعبـري مشاعره نحو ما يقوله العميل يف  اللح

عن أفكاره ومشاعره بطريقة أكرب مستخدما يف ذلك عدة تكنيكيات منها إعادة االسـتفهام، 
 ).1(لغة الجسم، والتعبري عن خربات مامثلة لتلك التي مير بها العميل 

Regression النكوص 

 اإلحباط وهي حالة تصيب الفرد بسبب ،)1( من األفكار والسلوكيات أمناطيف علم النفس، 
والفشل، فيعود إىل مرحلة من مراحل النمو األوىل التي كان يشعر فيها بالطأمنينة واألمـن 

 ).42(عىل الرغم من أنه يكون قد تعدى هذه املرحلة، كام يف حالة االرتباط الشديد باألم 

Rejection النبذ/الرفض 

ومير . نح أو يقدر أو يتعرف عىل يشء ما أو شخص ماعملية الرفض تعني أن يأىب فرد أن مي
. الفرد بتجربة الرفض عندما تكون أفكاره، طلباته، أو حضوره محل عدم قبول مـن آخـرين

 االجتامعي بعض عمالئه مـن ذوي الثقـة املنخفضـة بأنفسـهم أو ممـن األخصايئوقد يرى 
 الـرفض مـن خـالل تجاهـل لديهم فقر يف تحقيق ذواتهم أنهم ميرون بخربات من النبـذ أو

 ). 1(اآلخرين لهم، أو من خالل عدم منحهم ما يريدونه 

Relapse اإلنتكاسة 

 التـعـاطي الـسـابقة، وعـنـدما تـحـدث أمـنـاطيف ـعـالج اإلدـمـان، االنتكاـسـة ـهـي الـعـودة إىل 
إال أن ). 51(االنتكاسة فإنه من الرضوري املـرور مـرة أخـرى مبراحـل التغيـري منـذ البدايـة 

 يـرى اعتبـار االنتكاسـة إحـدى مراحـل العـالج، لـذا فـإن اإلدمـاناحثني يف مجال بعض الب
االنتكاسة عندما تحدث، يجب عىل املعالجني عدم اليأس ودخول اإلحبـاط إىل نفوسـهم إذ 

 .   مير بها املدمن خالل فرتات عالجه-مرحلة طبيعية -أن االنتكاسة 

Reliability الثبات 

ـات ـعـىل ـاس أو أداة يف البـحـث، يـعـرف الثـب ـو املقـي ـه ـمـدى خـل ـار أـن ـارص االختـب ـن عـن   ـم
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وعـىل هـذا ). 48(أو أنها مدى دقة املقيـاس واسـتقراره أو األداة ). 34(األخطاء العشوائية 
فإن املقياس إذا كان ثابتا فإنه يعطي النتائج نفسها مهام تكرر تطبيق املقياس رشيطـة أن 

كان املقياس ثابتا فإنه البد أن يتمتـع بقـدر كذلك إذا ). 35(يكون ذلك يف ظروف مشابهة 
 ).  48(من االعتامدية والتنبؤ 

وعادة ما يعرب عن درجة ثبات مقيـاس أو أداة اختبـار مـا بطريقـة كميـة تشـبه إىل حـد مـا 
 ، فيقـال 1-0، بحيث تكون قيمتها الرقمية بـني  Correlation Coefficientمعامل االرتباط 

، كلام كـان املقيـاس أكـرث 1، وكلام قاربت درجة الثبات . 70أو . 60مثال درجة ثبات املقياس 
هذا وميكن تحديد ثبات املقياس من خالل طرق عدة منها، تكرار تطبيق املقياس  ).48(ثباتا 

Test-retest Reliability أو طريقة تقسـيم املقيـاس إىل نصـفني ،Split-half Technique  
 SPSS    )48( .االجتامعية يف العلوم إلحصايئاأو استخدام برنامج التحليل ) 35(

Repression لكبتا 

ـية  ـديناميكيات النفـس ـة اـل ـن نظرـي ـتقاة ـم ـة مـس ـة دفاعـي  Psycodynamic Theoryآلـي
مبقتضاها يدفع الفرد أو يبعد ذكريات معينة أو أفكار أو رغبات غري مقبولة أو تسبب لـه 

 ). 1) (44(الكثري من القلق، من الشعور إىل الالشعور 

ومبجرد أن تكون تلك األفكـار أو الـذكريات محتـواة يف الالشـعور فـإن اسـتدعاءها ال يـتم 
بصورة مبارشة،  ولكنها قد تظهر يف سلوك الفرد بشـكل متخفـي، وتظهـر آثارهـا أحيانـا يف 

 ).1(شكل زالت اللسان أو يف األحالم 

ني القمـع، حيـث أن وألن الكبت آلية الشعورية يجب أال يكون هناك لبس بني الكبـت وبـ
 عمليـة شـعورية فيهـا  يـتخلص الفـرد مـن Suppressionالكبت الشـعوري بيـنام القمـع 

 ).1(األفكار غري السارة 

Resistance مقاومة 

ويف ). 1( االجتامعـي عليـه األخصـايئسلوك اجتنايب قد يستخدمه العميل للدفاع ضد تأثري 
 العقلية التي بها يتم منع أية محاولة نقل نظرية التحليل النفيس، يقصد باملقاومة العملية

 ). 42(موضوع من الالشعور إىل الشعور 
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Resources املوارد 

املوارد هي كل أو أي خدمة أو سلعة موجودة والتي ميكن استثامرها للمساعدة عىل تلبية 
 الوسائل املستخدمة يف صنع السلع التـي تشـبع الرغبـات اإلنسـانية أيضاوهي ). 1(حاجة 

املختلفة، وقد تكون املوارد طبيعية، وقـد تكـون برشيـة وهـي تلـك املتمثلـة يف الطاقـات 
الذهنية أو العضلية، كام قد تكون املوارد زمنية وهي التي تتمثـل يف الوقـت الـذي تحـت 

 ).42(ترصفنا 

ويف الخدمة االجتامعية، يشكل البحث عن املوارد واستثامرها لصالح العمالء مـن املهـارات 
ـبها األس ـي يـجـب أن يكتـس ـية الـت ـياألخـصـايئاـس ـن أن .  االجتامـع ـي ميـك ـوارد الـت ـن اـمل وـم

ـتخدمها  ـايئيـس ـة، األخـص ـربامج الحكومـي ـرى، اـل ـة األـخ ـات االجتامعـي ـي، املؤسـس  االجتامـع
الجامعات التطوعية، وجامعات املساعدة الذاتية، واألفراد املوجـودين يف املجتمـع املحـيل 

 ).  1( التي ميكن أن تسهم يف مساعدة العمالء الذي ميتلكون الخصائص والدوافع

Response االستجابة 

االستجابة هي سلوك، وعادة مـا يسـتخدم هـذا املصـطلح لإلشـارة إىل شـكل منقطـع مـن 
كام أن املصطلح ينطبق عىل أنواع . السلوك، مثل إفراز اللعاب أو الضغط عىل مفتاح معني

لزوج باقة من الورود لزوجه، أو التعبـري عـن لها مفهوم شامل من السلوكيات مثل احضار ا
واالستجابة تشتمل بوجه عام عىل عمل عضـلة ). 1(الغضب كرد فعل عن سؤ معاملة مثال 

 ).44(أو غدة 

 به الكائن الحي عىل تنبه أعضاء الحس نتيجـة ملثـري معـني، وميكـن  يرد واالستجابة كل ما
ستجابة السـلبية واالسـتجابة اإليجابيـة، اال): 42(تصنيف االستجابة إىل عدة تصنيفات منها 

 وهـي سـلوك ميكـن مالحظتـه بواسـطة  Overt Responseوكـذلك االسـتجابة الظـاهرة 
 . وهي استجابة غري مالحظة Overt Responseاآلخرين، واالستجابة املضمرة 

Retirement التقاعد 

 أو أنـه ).1( العمـل أنشـطةحالة االنسحاب من عمل منتظم أو من شـكل معـني مـن 
الحالة التي يكون فيها الفرد مرغام أو مختار ليعمل أقل من سـاعات الـدوام املعتـادة، 
 ويكون جزء من دخله عىل األقل من معاش التقاعد الذي اكتسبه نتيجـة سـنوات مـن 
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ويجد كثري من العاملني عندما يطلب منهم التقاعد أن تعويضات التقاعـد ال ).50(الخدمة 
 ). 1(هم بحاجة إىل مساعدات مالية تكفيهم مام يجعل

Role Ambiguity ضبابية الدور 

ظرف أو حالة تكون فيها توقعات األدوار غري واضحة وغري مستمرة، فعىل سبيل املثال قـد 
 أن العميـل ال يعـرف بالضـبط مـاذا يسـتطيع إاليذهب عميل جديد لألخصايئ االجتامعي 

ال يعـرف متامـا مـاذا ميكنـه أن يتوقعـه أثنـاء  عمله ملساعدته، لـذا فـإن العميـل األخصايئ
 ). 1(املقابلة 

 Role Conflict رصاع الدور 

الخربة التي مير بها الفرد عندما يحتـل مركـزين اجتامعيـني أو أكـرث وتكـون توقعـات تلـك 
 األخصايئفمثال قد تكون التوقعات التي يحملها العميل عن .  غري متسقة مع بعضهااألدوار

 يكون موجودا يف أي وقـت يريـده فيـه العميـل، بيـنام يتوقـع املرشف مـن االجتامعي أن
 ).1( االجتامعي أن ال يرى العمالء إال بناءا عىل مواعيد مسبقة األخصايئ

Role Playing متثيل الدور/لعب 

أحد التقنيات العالجية والوسائل العمليـة للتـدريب حيـث يقـوم املشـرتكون بـأدوار حيـة 
ختلفة مستخدمني معلوماتهم النظرية وخـرباتهم يف معالجـة املواقـف واقعية يف مواقف م

 ).42(االجتامعية التي يتناولونها، ويؤدي هذا األسلوب إىل تغيري السلوك واالتجاهات 

 االجتامعي عادة مبساعدة عمالئه عىل متثيل مواقف حقيقية، فعىل سـبيل األخصايئويقوم 
ميـل أن يقـوم بتمثيـل طلـب العميـل لرتقيـة مـن  االجتامعي العاألخصايئاملثال قد يسأل 

، أو أن )1(رئيسه، وذلك بهـدف جعـل املوقـف سـهال عـىل العميـل عنـدما يكـون حقيقيـا
 . يستخدمه يف مواقف مشابهة

  J. Morenoمورينـو . ومتثيـل الـدور كتقنيـة عالجيـة وتدريبيـة، تـم تطـويره بواسـطة ج
 ، أمـا اآلن فهـو يسـتخدم Psychodramaكأسلوب عالجـي يسـتخدم يف الـدراما النفسـية 

 يف العديد من األساليب العالجية مثل العالج األرسي، العالج الجامعي، ويف برامج تـدريب 
ـة  ـة والحصــول عــىل تغذـي ـراد المتحــان ســلوكيات معيـن ـك ملســاعدة األـف ـادة، وذـل  الـق
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 ).  1( أو تعديل املنهج السلويك املستخدم لالستمرارراجعة يف نفس اللحظة 

Role Reequilibration إعادة توازن الدور 

 Role Conflictالعملية التي تحدث بني اثنني أو أكرث من الناس إلنهاء الرصاع حول الدور 
 ).1(، من خالل توضيح التوقعات املتبادلة لكل منهم 

Role Reversal قلب الدور 

فعـىل .  شـخص آخـرموقف يقوم فيه الفرد بتغيري سلوكياته والترصف بطريقة متوقعة من
 بيشءسبيل املثال قد يبدأ أب بسلوك ترصفات صبيانية حول ولـده الـذي بـدوره يـترصف 

 ).1(من النضج حول والده 

Role Theory نظرية الدور 

مجموعة من املفاهيم القامئة عىل البحوث االجتامعية الثقافيـة والبحـوث االنرثوبولوجيـة 
وكيات النـاس فـيام يخـص مكانـاتهم االجتامعيـة واملتعلقة بالطريقـة التـي بهـا تتـأثر سـل

 ).1(والتوقعات املصاحبة لتلك املكانات االجتامعية 

والدور االجتامعي هو السلوك املتوقع من الفرد يف الجامعة، وهو الجانب الدينامييك ملركز 
لوك الفرد، فبينام يشري املركز إىل مكانة الفرد يف الجامعة، فإن الـدور يشـري إىل منـوذج السـ

وهـذه .  توقعاته وتوقعات اآلخـرين منـهويتحدد سلوك الفرد يف ضوء.  املركزالذي يتطلبه
ترتبط بفهم الفرد واآلخرين للحقوق والواجبات املرتبطة مبركزه االجتامعي، وحدود الـدور 

 مستويات السلوك يف الثقافـة السـائدة، فعال التي تتقبلها الجامعة يف ضوءتتضمن تلك األ
 ).42(كون للفرد أكرث من دور واحد داخل النظام املجتمعي الذي ينتمي إليه وعادة ما ي

 .  أنظر قلب الدور، إعادة توازن الدور، ولعب الدور

Rorschach Test اختبار راوخ 

  Hermann Rorschach، صممه الطبيب النفيس السـويرسي راوخ إسقاطياختبار نفيس 
رات بقع الحرب املقننة ، ومن ثـم يسـأل العمـالء ، مبقتضاه يعطى العمالء سلسلة من اختبا

عام يرونه، وحسب راوخ، فإن استجابات العمالء تعطـي دالالت عـىل سـامتهم الشخصـية، 
 ). 1(عمليات التفكري وغري ذلك مام يحدد شخصياتهم 
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Rural Social Work الخدمة االجتامعية الريفية 

خدمـة االجتامعيـة، وتهـدف إىل تحقيـق الخدمة االجتامعية الريفية هـي أحـد مجـاالت ال
التنمية االجتامعية واالقتصادية ألهل الريف بتمكينهم من االعتامد عىل أنفسهم يف خدمة 

كام تقوم الخدمة االجتامعية ). 42( النهوض مبجتمعهم الريفي مسؤولياتأنفسهم وتحمل 
 املنـاطق الريفية مبساعدة الناس الـذين يعـانون مـن مشـكالت خاصـة نتيجـة عيشـهم يف

 ). 1(الريفية أو املدن الصغرية 
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Sadomasochism  تعذيب اآلخرين(السادية( 

 أو علـيهام معـا، بـإنزال إشباعهايقصد بالسادية الحصول عىل اإلثارة الغريزية الجنسية أو 
وميكن أن تستقل عن الباعث األصـيل وتصـبح شـكال . األذى البدين أو النفيس بشخص آخر

أو انحراف جنيس يتلـذذ ). 42(النحراف فتسيطر عىل الحياة الجنسية بأكملها  اأشكالمن 
 ).44( من الجنس نفسه أو من جنس آخر بأشخاصفيه الفرد بإنزال العذاب 

كام أن السادية عبارة عن وجود السلوك العقايب العنيف بني األفـراد أو بـني األزواج، ففـي 
 باإلبقـاءسلوك عنيف نحو آخر بينام يقـوم األخـري العالقة السادية مثال، يقوم فرد بانتهاج 

 .    Masochismأنظر املاسوشية ). 1(عىل العالقة مشجعا إياها 

Safety Needs الحاجة لألمن 

 التـي  Hierarchical Needsتـأيت الحاجـة لألمـن يف املسـتوى الثـاين للحاجـات الهرميـة 
ــدعها   ــد  Maslowأبـت ــباع ، فبـع ــات الطبإـش ــرد الحاـج ــيولوجية  الـف ــة أو الفـس يعـي

Physiological Needs  الحاجة لألمن أمرا ملحا، وحسب ماسلو إشباع، يصبح Maslow  
فإن الحاجة لألمن تعني دافع الفـرد للتحـرر مـن املخـاوف مـن األخطـار الطبيعيـة ومـن 

مبعنى آخر دافع فإن تلـك الحاجـة . مخاوف الحرمان من الحاجات الفسيولوجية األساسية
ع الفـرد للبقـاء الـذايت، لـذا فهـي تتضـمن املحافظـة عـىل املمتلكـات الخاصـة، تعني دافـ

 ). 47(والحصول عىل مصدر دخل حتى يتمكن الفرد من تأمني الطعام واملأوى 
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Sample العينة 

ومجتمـع ) 49(العينة هي جزء من مجتمع البحث يختاره الباحـث ليجـري عليـه دراسـته 
عينـة، هـو مجموعـة مـن األفـراد ، األرس، الجامعـات، البحث الذي يختـار منـه الباحـث ال

املنظامت، املجتمعات املحلية، األحـداث، أو األشـياء التـي يرغـب الباحـث يف التوصـل إىل 
 ).21(حقيقة أو حقائق عنها 

أو هـي ). 1(حيث يختـار منـه مـا ميثلـه ) كامل الظاهرة املدروسة(والعينة جزء من الكل 
زئية من املفردات الداخلية يف تركيب املجتمع يجرى عليها جزء من املجتمع أو مجموعة ج

 ).42(البحث 

والعينة اإلحصائية هي تلـك التـي يـتم اختيارهـا بشـكل يجعلهـا ممثلـة للمجتمـع متثـيال 
صحيحا وعندئذ يستطيع الباحث أن يستخلص من دراسة العينة نتائج تصلح للتعبـري عـن 

ية عىل أساس دراسة عينات محـدودة مختـارة ولذلك تقوم البحوث العلم. املجتمع بأكمله
من املجموعات التي نرغب يف التعرف عىل خواصها بدال من دراسـة املجموعـات األصـلية 

ويجب أن يكون حجم العينة مناسبا بحيث تتوفر فيها صفة متثيل املجموع بدرجـة . ذاتها
ال قيمـة لـه معقولة من الدقة، إذ أنه دون توفر هذا الرشط يصـبح البحـث الـذي يجـرى 

 ). 42(مطلقا بل رمبا أصبح مظلال 

Satisficing مريض 

ـون  ـون االجتامعـي ـتخدمه املخطـط ـطلح يـس ـع  Social Plannersمـص ـو املجتـم  ومنظـم
Community Organizers  لوصف القـرار املصـنوع بـني جامعـات متنازعـة بأنـه لـيس 

، وعـىل الـرغم مـن أن وذلك بعد تنازالت من األطـراف املعنيـة" جيد فقط"األفضل ولكنه 
 أنـه يسـاعد يف جعـل الجامعـة تتقـدم وتتحـرك نحـو تحقيـق إالذلك القرار ليس األفضل 

 ).1(األهداف 

Scapegoat حمل خطايا الغري/كبش الفداء. 

العضو املنتمي ألرسة أو لجامعة أخرى والذي يصبح هدفا للوم يف حالة حـدوث رصاعـات، 
الناشـئ عـن متاعبـه أو - هـو توجيـه الفـرد اللـوم أو). 1(أو يصبح هدفا لنقد غـري عـادل 

 ).42(حرمانه أو شعوره بالذنب إىل فرد أو جامعة أخرى بريئة 
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   Schizophrenia الفصام 

وهو أحد أشكال الـذهان، وال ). 44(املعنى الحريف للكلمة هو انقسام النفس أو الشخصية 
 الضطراب وجداين، والفصام يبقـى هذا املرض يعود الضطراب عقيل عضوي، أويبدو ظاهرا أن 

. ألكرث من ستة أشهر،كام أن املرحلة الفعالة فيه تبدأ قبول الوصول إىل سن الخامسة واألربعـني
 ): 1(ومن سامت الفصام ما ييل 

اضطراب التفكري، ويشتمل ذلك عىل عدم القدرة عىل تفسري الواقـع، ضـعف اإلدراك،  .1
 .لهالوسوفقدان الربط بني األشياء، التوهم، وا

تقلبات املزاج، عدم تالؤم االستجابات الوجدانية، تبلد االنفعال، وضعف القدرة عـىل  .2
 .املشاركة الوجدانية

 .مشكالت االتصال، عدم اتساق أو ضعف محتوى الكالم .3

 .أمناط سلوكية غريبة أو عدوانية أو انسحابية .4

واع الفرعيـة لهـذا املـرض ويناء عىل وجود أعراض معينة، فقد تم التعرف عىل العديد مـن األنـ
وعىل الرغم من وجود العقاقري . Paranoia، الذهان الهذايئ  Catatonicمثل الذهان التخشبي 

العالجية والعالج النفيس واملساعدة للقيام بالوظائف االجتامعية التي متكن مريض الفصام من 
رض نادر الحـدوث، كـام أن العيش يف راحة وباستقاللية إىل حد ما، إال أن الشفاء الكامل من امل

ًالعديد من الباحثني يعتقد بـأن الفصـام لـيس مرضـا مفـردا  ًSingle diseaseولكـن مجموعـة  
 ). 1(اضطرابات متشابهة األعراض ومختلفة من حيث العلل املسببة لها 

School Phobia الخوف من املدرسة 

يعتقد بعـض املعـالجني خوف غري مسوغ من الذهاب إىل املدرسة يعرتي الطفل الصغري، و
 Depedencyمن أنصار مدرسة التحليل النفيس بأن ذلك الخوف يرتبط بحاجات اعتامدية 

Needs مل يتم حلها، أو إىل قلق االنفصال الشديد Strong Separation Anxiety  ) 1 .( 

School Social Work الخدمة االجتامعية املدرسية 

 اهتمـت بهـا املهنـة، وتهـتم الخدمـة االجتامعيـة أحد مجاالت الخدمـة االجتامعيـة التـي
ـيم  ـة وتنـظ ـكالت الفردـي ـة املـش ـة مبعالـج ـة باملدرـس ـاة االجتامعـي ـيم الحـي ـية بتنـظ  املدرـس
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جامعات الطالب وتوثيق العالقات بني التالميذ وهيئة التدريس وبني املدرسة واملنزل، كـام 
يف عالج املشـكالت ووقايـة وتنميـة  املتاحة ذاتية وبيئية اإلمكانياتتهدف إىل استثامر كل 

 ). 42(قدرات الطالب 

Scientific Method املنهج العلمي 

أو ). 1(مجموعة من اإلجراءات الدقيقة املستخدمة يف البحث بغرض الحصول عىل حقائق 
هو الطريقة التي يسلكها العقل يف دراسة موضوع أي علم من العلوم للوصول إىل قضاياه 

كام أن املنهج العلمي طريقة يبني بها العلم قواعده ويصل إىل . ني العلميةالكلية أي القوان
 ) :42(وتنقسم مناهج العلوم إىل قسمني . حقائقه

املناهج الفنية التي يعالج بها الباحث موضـوع بحثـه عـىل نحـو معـني بحسـب  .1
 .طبيعة املوضوع املبحوث فيه، وهذه كثرية متنوعة بتنوع العلوم

أي الطرق العقلية التي يسـتخدمها الباحـث يف كسـب املطالـب املنهج املنطقية  .2
 .العلمية وهي موضوع بحث املنطق

ومن أهم سامت املنهج العلمي أنه ال ظاهرة دون علة، وإذا وقعت العلة فالبد أن يحدث 
معلولها وان القانون العلمي يفرس الظواهر وأن التحديـد الكمـي أخـص خصـائص املـنهج 

 .لبحث االجتامعيأنظر ا). 42(العلمي 

 Secondary Prevention الوقاية الثانوية 

 Earlyجهود تهـدف إىل الحـد مـن امتـداد أو شـدة مشـكلة مـن خـالل التعـرف املبكـر 
Identification عىل وجودها، ومـن خـالل البحـث عـن الحالـة Case Finding  ومـن ، 

أنظـر ). 1(ا أو عالجهـا خالل عزل املشكلة بحيث ميكن التخفيف من اآلثـار املرتتبـة عليهـ
 . Primary Preventionالوقاية األولية 

Self- Actualization Needs الحاجة إىل تحقيق الذات 

 Herarychal، يف تحديده للحاجات الهرمية Maslowمصطلح ابتدعه ابراهام ماسلو 
needs  والتي تأيت الحاجة لتحقيق الـذات يف قمـة الهـرم، حيـث يسـعى الفـرد بعـد  

يشبع الحاجات الطبيعيـة والحاجـات لألمـن والحاجـات االجتامعيـة والحاجـة إىل أن 
  الرضـا الـذايت إشـباع الحاجة لتحقيق الذات حيث يعني ذلـك بإشباعتقدير اآلخرين، 
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 ما يستطيعه الفـرد، فمـثال أسـتاذ الجامعـة بأقىصوالوصول إىل السعادة عن طريق القيام 
 ).47( البحوث األكادميية وإجراءس يحقق ذاته عن طريق قيامه بالتدري

Self- Determination حق تقرير املصري 

هو مبدأ اجتامعي هام مبعنى ترك الحرية لألفراد والجامعات واملجتمعـات لتوجيـه ذاتهـا 
ذو (ومـيـنح العميـل املـسـئول . نحـو األهـداف الخاـصـة أو العامـة الـتـي تراهـا يف صـالحها 

نه الخاصة داخل نطـاق املؤسسـة أو خارجهـا يف حـدود حق الترصف الحر يف شئو) األهلية
وهو حق مرشوع لكل املواطنني األسوياء يف املجتمـع . القوانني والنظم الخاصة بكل منهام 

فقدرة الفـرد عـىل التفكـري السـليم والقيـادة الحكيمـة وتوجيـه الـذات وجهـة صـالحة ، . 
الحـق حتـى ال تكـون حريـة والقدرة عىل تحمل املسئولية رشوط أساسية ملنح مثـل هـذا 

 ).17(الترصف أساسا للهدم أو للعبث أو لإلساءة للمجتمع 

Self-Disclosure الكشف الذايت 

يف مقابالت الخدمة االجتامعيـة، يقصـد بالكشـف الـذايت مـا يبديـه اإلخصـايئ االجتامعـي 
مـا وليس يف مهنة الخدمة االجتامعيـة . للعميل من معلومات شخصية أو قيم أو سلوكيات

عىل أي حـال، هنـاك اتفـاق بـني . يفيد أن مثل هذا الكشف يجب أو أن يكون أو ال يكون
املشتغلني واملهتمني بالخدمة االجتامعية مـن أن الكشـف يجـب أن ال يحـدث إال إذا كـان 

 ). 1(يخدم أغراضا عالجية، أو يقصد به مساعدة العميل عىل تحقيق أهداف معينة 

Self-Help ذاتيةمبدأ املساعدة ال 

ويقوم مبدأ املساعدة الذاتية عـىل فكـرة أن العميـل . ويقصد بها مساعدة العميل لنفسه 
قادر عىل حل مشكالته بنفسه ، وبأن عملية املساعدة مـا هـي إال مسـاعدته لـيك يسـاعد 

 االجتامعي ال يقدم حلوال جاهزة وإمنا يساعد العميـل ليسـتثمر قدراتـه فاألخصايئ. نفسه 
 ).17( مشكالته الذاتية يف حل
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Sexual Abuse اإليذاء الجنيس 

ًاستغالل وسوء معاملة األطفال أو الكبار جنسيا أو سوء معاملتهم بطريقة تسـمح بإشـباع 
الشبق لدى املؤذي الذي عادة ما يتسم بوجود مشكلة نفسية خطرية لديه، مثل اضـطراب 

ـية أو  ـطراباتالشخـص ـيةاـض ـنس نفـس ـذهان   Psychosexual Disorders  الـج  أو اـل
Psychosis    . 

Significance Level مستوى الداللة اإلحصائية 

) عن طريق جمع املعلومات املنظم(الدرجة التي بها تكون القيمة التي تم الحصول عليها 
ويقصـد بـذلك يف اإلحصـاء احـتامل متثيـل العينـة التـي تحـت ). 1(مل يتم حدوثها صدفة 

.  و الفروض  الحقيقيـة باملجموعـة أو أنهـا ترجـع للصـدفةاملالحظة للخواص أو العالقات أ
ويوجد دامئا بعض االختالف يف العينات املأخوذة من املجموعة نفسها واختبـارات الداللـة 

 تحاول أن تحدد ما إذا كانت العالقات والفروقـات بـني املتغـريات  يف العينـة أو اإلحصائية
حدثت مصادفة بني العينات أو أنها تعكس بني العينة ومنط املجموعة هي نتيجة فروقات 

 ).42(خواص املجموعة التي أخذت منها العينة 

ويف البحث دامئا مـا يعـرب عـن مسـتوى الداللـة بطريقـة رقميـة، ومـن مسـتويات الداللـة 
. 05، فإذا استخدم مستوى الداللة . 001، . 05، . 01املستخدمة غالبا يف العلوم االجتامعية 

 مـن 100النتائج سوف تحدث عـن طريـق الصـدفة خمـس مـرات مـن فإ، ذلك يعني أن 
 ). 1(العينات 

Significant Others ذوو األهمية للفرد األشخاص 

 األخصـائيونويسـتخدم ). 1(يشري هذا املصـطلح إىل النـاس األكـرث معنـى يف حيـاة الفـرد 
تامعـي عـىل  االجاألخصايئاالجتامعيون هذا املصطلح يف منوذج حل املشكلة، حيث يعتمد 

األشخاص املهمني يف حياة العميل يف جميع مراحل عملية املساعدة، مثل جمع املعلومـات 
 . أو املساعدة يف حل املشكلة

Single System Designs تصميامت النسق املفرد 

 يقـوم ) جمـع معلومـات، تقـدير، تـدخل(طريقة بحثية منظمة لدراسة الحـاالت الفرديـة 
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عي أو أي مهني آخر بهدف تقدير حالـة العميـل وتحليلهـا بنـاء عـىل  االجتاماألخصايئبها 
املعلومات التي حصل عليها ومن ثم القيـام بالتـدخل املهنـي، وقيـاس مـدى نجـاح هـذه 

 -حسب نوعية املشـكلة-التدخل مستخدما يف ذلك عدة إجراءات، ومطبقا مقاييس مقننة 
 ). 35(بطريقة ميكن تكرارها مرات عدة 

الطريقة عن طرق البحث التقليدية كونها تهتم بالحالة الفردية، أما البحوث وتختلف تلك 
ففي النسـق املفـرد يكـون مجتمـع . Large Scalesالتقليدية فهي تهتم بالوحدات الكربى 

ً، وليس املقصود بالحالـة الفرديـة شخصـا )Unit  Single  N=1)  48البحث وحدة فردية 
ًون هـذا النسـق فـردا أو أرسة أو جامعـة أو مجتمعـا  فقد يكـ Systemًواحدا، وامنا نسق  ً
 ).35(ًمحليا أو منظمة 

ومن أهم ما مييز تصميامت النسق املفرد عن البحوث التقليدية هو أن تصميامت النسـق 
املفرد  أكرث ارتباطا وقربا من الوحدة املبحوثة مام يجعل البحث أكرث دقة والتدخل املهني 

 االجتامعـي األخصـايئح أكرب يف تقدير املشكلة ويف حلها، ذلك أن أكرث مالمئة، مام ينتج نجا
ميكن له تقويم نجاحه ، وتعديل اسـرتاتيجيات التـدخل املهنـي أو تعـديلها مـن ) الباحث(

، لذا فإن تصميامت )35(خالل التغذية الراجعة التي يستطيع معرفة نتائجها بصورة رسيعة
عدم الرضا الناتج عن االستفادة مـن تصـميامت النسق املفرد نشأت يف األساس كاستجابة ل

 ).48( يف مواقف املامرسة العيادية  Group Research Designالبحوث الجامعية 

 ).48( أنها جرست الفجوة بني البحوث والتطبيق أيضاومن ميزات تصميامت النسق املفرد 

 :ما ييل) Fischer  )35 و  Bloomهذا ومن خصائص تصميامت النسق املفرد كام أوردها 

 . تحديد املشكلة بدقةإمكانية .1

ـة  .2 ـارات املقنـن ـاييس واالختـب ـاس املشــكلة باســتخدام املـق  Standardizedقـي
Measures. 

 .تكرار القياس بهدف تتبع حالة العميل، ومعرفة مدى نجاح التدخل .3

إمكانية تحديد خط قاعدي، يستخدم للمسـاعدة يف عمليـة التقـدير ويف تقـويم  .4
 .التدخل املهني

تعدد مراحل التصميم، بحيث تقود كل مرحلة مختلفة إىل توقعات مختلفة فيام  .5
 .يتعلق باملعلومات التي يجب الحصول عليها

 .تحديد دقيق للتدخل املهني .6

 .        إمكانية تحليل املعلومات بطريقة يسرية وبسيطة .7
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Skew االنحدار 

لتوزيـع التكـراري غـري متطـابق مفهوم يف علم اإلحصاء ويف البحوث يشـري إىل أن منحنـى ا
)1 .( 

 تكون متطرفة إما إىل  Valuesوعندما يكون التوزيع بهذه الحالة أي انحداريا، فإن األقيام 
 يكـون وإمنا  Bell Shaped يكون شكل املنحنى ال يشبه الجرس اأعىل أو إىل األسفل، وبهذ

 ).34(له ذيل إما إىل أقىص اليمني أو إىل أقىص اليسار 

Snowball Sample عينة كرة الثلج 

، يستخدمها الباحث عنـدما  Non-probability Sampleأحد أنواع العينة غري االحتاملية 
يكون حجم مجتمع البحث غري معلوم لدى الباحث، وعندما يتعذر الوصول إىل املبحـوثني 

 . أو حرصهم، ومثال هؤالء متعاطي املخدرات، أو الشاذين جنسيا

رة الثلج عن طريق مقابلـة مبحـوث الـذي بـدوره يـدل الباحـث عـىل وتتم سحب عينة ك
مبحوث آخر كأن تقوم أم مريض بالتوحد بتعريف الباحث عىل أم أخرى لها ابـن توحـدي 

إال ان تلـك الطريقـة يف سـحب العينـة يعـاب . وهكذا، وبتلك الطريقة تنمو العينة وتكـرب
 فقد تكون العينـة املسـحوبة بتلـك عليها عدم معرفة الحجم الحقيقي ملجتمع البحث، لذا

 ).48(الطريقة غري ممثلة حجام أو خصائص 

Soap Charting Method طريقة سوب 

 االجتامعيـني واألطبـاء واملمرضـني واملهنيـني اآلخـرين األخصـائينينظام يسـتخدم بوسـاطة 
خصوصا يف املجال الصحي ومجال الصحة العقلية،  بهـدف تنظـيم  تقـاريرهم يف امللفـات 

 Lawrenceويعد هذا النظام يف التسـجيل جـزء مـن نظـام ابتدعـه لـورنس ويـد . الطبية
Weed  ـسـجل توـجـه الحاـلـة" أطـلـق علـيـه 1968 يف "Problem-oriented Record  .

تلك العنارص متثـل كلمـة . ويحتوي هذا الدليل عىل معلومات مبوبة تتضمن أربعة عنارص
   Objective وتعني الذاتية،  Subjective : ، وهي األحرف األوىل للكلامت SOAPسوب 

وعىل هذا فإن .  وتعني الخطة   Plan وتعني التقدير،   Assessmentوتعني املوضوعية، 
التقرير عن املريض أو الحالة الذي يعده املهني، البد أن يحتوي عـىل تلـك العنـارص التـي 

 :تشتمل عىل



    معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية
     Dictionary of Social Work Terminology 

 

 172

عـراض املـرض أو املشـكلة  ، مثـل أ Subjective Informationمعلومات ذاتيـة  .1
 .حسب أقوال العميل أو أحد أقاربه

مـثـل املعلوـمـات ) حـقـائق( ،  Objective Informationمعلوـمـات موـضـوعية  .2
 .الدميغرافية، أو تلك املعلومات املبنية عىل الفحوصات الطبية

 الـتـي يـسـتنتجها املهـنـي ـمـن  Conclusion و الخامـتـة  Assessmentالتـقـدير  .3
 .وفرة لديهاملعلومات املت

 .   ، وهي ما سيقوم به املهني أو املؤسسة لحل املشكلة Planالخطة  .4

Social Action االجتامعي) الفعل(التحرك 

مجهود جامعي منظم يهدف إىل ضامن التقدم االجتامعي وإىل حل املشـكالت االجتامعيـة 
امعـي أو الجهـات التي تؤثر يف أعداد كبرية من الناس، عن طريق التـأثري يف الترشيـع االجت

 ).13(التي تدير مرشوعات وبرامج الرعاية االجتامعية 

كام يعرف الفعل االجتامعي عىل أنه جهد منسق لتحقيـق تغيـري مؤسـيس بهـدف مقابلـة 
.  لتصحيح وضع غري عادل أو لتحسني نوعيـة الحيـاةأوحاجة ما أو لحل مشكلة اجتامعية 

ـه وأرشاف املتخص ـد يـحـدث تـحـت توجـي ـد ـق ـك الجـه ـة أو ذـل ـة االجتامعـي ـصـني يف الرعاـي
االقتصاديني أو السياسيني  أو علامء الدين أو العسكريني أو قد يحدث خالل جهـود النـاس 

 ). 1(املتأثرين مبارشة باملشكلة 

Social Agency  املؤسسة االجتامعية/الوكالة االجتامعية 

ا مـن أشـخاص أو هيئـات وهي إحدى املوارد البيئية التي يلجأ إليها العميل أو يحول إليهـ
وعـادة مـا يـتم إدارة تلـك املؤسسـة أو الوكالـة ) . 14(أخرى ملساعدته عىل حـل مشـكلته

بوساطة مجلـس يتكـون مـن أعضـاء رسـميني، أو رشفيـني، أو استشـاريني يقومـون بوضـع 
كـام يعمـل بهـا العديـد مـن . سياساتها التنظيمية والتشغلية وسـن القـوانني املتعلقـة بهـا

 الذين يقومون بتقديم الخدمات االجتامعية - االجتامعيوناألخصائيونمبا يف ذلك -املهنيني 
كـام ). 1(وتكون املؤسسة أو الوكالة االجتامعية إما حكومية أو خاصة أو مشـرتكة. لطالبيها

 - كانت خاصةإذا -تحصل عىل ميزانيتها من خالل ميزانية الحكومة، أو اإلعانات الحكومية
ت، أو من الرسوم التي تحصل عليها لقاء تقديم الخدمة، أو كذلك عـن  من خالل التربعاأو

 ).     15(اشرتاكطريق ما يقدمه األعضاء املنتمني إليها من رسوم 



S 
 

 173

. تهـم النـاس واملجتمـع) Public Purposes( وتنشأ املؤسسة عادة لتحقيق أهداف عامة 
) 15(ذلك مـوارد برشيـة وكـ) تنظيميـة(كام تتكون املؤسسة من موارد مادية وغري ماديـة 

 Secondary institution أو ثانوية  Primary institutionوقد تكون املؤسسة إما أولية 
وعادة ما تتبع الوكالة االجتامعية أنظمة معينة تحدد بدقـة نوعيـة العمـالء الـذين ). 14 (

ميكن خـدمتهم، وكـذلك نـوع املشـكالت التـي تتعامـل معهـا، والطريقـة التـي تقـدم بهـا 
 ). 1(خدماتها

Social Causation Theory نظرية السببية االجتامعية 

واالجتامعيـة  تقوم نظرية السببية االجتامعية عىل فكـرة مؤداهـا أن الظـروف االقتصـادية
الضاغطة وغري اآلمنة تزيـد مـن احتامليـة الفـرد الـذي يتعـرض لتلـك الظـروف أن يواجـه 

مق تلك النظرية لتفسـري العلـة وراء ارتفـاع وتتع. مشكالت اجتامعية أو اضطرابات عقلية
معدالت انتشار االضطرابات العقلية وحدوثها، الفقر، الطـالق، إيـذاء األزواج، وغريهـا مـن 
املشكالت بني الناس املنتمني إىل طبقات اقتصادية واجتامعية معينة، أو املنتمني إىل خلفية 

 ). 1( املنتمني ملنطقة جغرافية معينة أوعرقية معينة، 

 االجتامعية تخضـع واألمناط مفهوم يقرر بأن السلوك االجتامعي أيضاوالسببية االجتامعية 
 ).42( األسباب والنتائج قوانني علمية وميكن تفسريها يف ضوءل

Social Change التغري االجتامعي 

وتشـمل هـذه التغـريات . هو االختالفات والتغريات التي تحـدث عـرب الـزمن ملجتمـع مـا 
نني ، العادات ، القيم والتنظيامت الخاصة بالنظـام االجتامعـي املوجـودة يف املجتمـع القوا

كام قد يشمل التغـري االجتامعـي التحـول يف الرتكيـب السـكاين للمجتمـع أو يف بنائـه ). 1(
ويختلـف التغـري االجتامعـي عـن التغيـري ). 13(الطبقي، أو يف أمناط العالقات االجتامعيـة 

 .األخري هو عمليات مقصودة ومخطط لهااالجتامعي حيث أن 

Social Control الضبط االجتامعي 

هو تلك الجهود املنظمة ملجتمع مـا أو لـبعض أعضـاء املجتمـع للمحافظـة عـىل اسـتقرار 
 ويـشــري . وكــذلك للـســيطرة عــىل عملـيــات التغيــري االجتامـعــي . النظــام االجتامـعــي 
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لكبح الناس وإلزامهم باتباع العادات والقوانني الضبط االجتامعي أيضا إىل الجهود املبذولة 
 ). 1(املقررة واملتفق عليها 

والضبط االجتامعي قد يكون عملية مقصودة أو غري مقصودة، ويف املجتمع الحديث يناط 
الضبط االجتامعي بالرأي العام والقـانون، أمـا يف املجتمعـات التقليديـة فتلعـب العـادات 

 ).13(ضبط االجتامعي والتقاليد دورا كبريا يف ال

Social Development التنمية االجتامعية 

الجهود التي تبذل إلحداث سلسلة من التغريات الوظيفية والهيكلية الالزمة لنمو املجتمـع 
وذلك بزيادة قدرة األفراد عىل استغالل الطاقة املتاحة  إىل أقىص حد ممكن لتحقيق أكـرب 

 ). 13(فراد بأرسع من معدل النمو الطبيعي قدر من الحرية والرفاهية لهؤالء األ

Social Diagnosis التشخيص االجتامعي 

وكـذلك العوامـل ) اجتامعية ، نفسية ، طبيـة (هو عملية عن طريقها يتم تحديد املشكلة 
وهو كذلك رشح للدوافع الشخصية والبيئية التي أدت إىل املوقف الذي يعاين . املسببة لها 

 ).13( االجتامعي عىل تعديله األخصايئالذي يعمل منه العميل و

مع بدايات الخدمة االجتامعية كان هذا املصـطلح يـدل عـىل واحـدة مـن ثـالث عمليـات 
 :تسمى عمليات املساعدة

  العالج -3  التشخيص-2      .الدراسة  -1

دير  االجتامعيني يفضلون إطـالق مصـطلح تقـاألخصائينيويف الوقت املعارص فإن كثريا من 
)Assessment ( االجتامعيـني بـني مصـطلح األخصـائينيويفـرق بعـض . عىل تلك العملية 
حيـث أن التشـخيص هـو البحـث عـن العوامـل املسـببة ) . تقـدير(ومصـطلح ) تشخيص(

 ).1(للمشكلة بينام التقدير يتعلق أكرث ببحث وجمع املعلومات التي لها عالقة باملشكلة 

Social Distance د االجتامعيالبع/التباعد 

ـني ـي ـب ـراك االجتامـع ـة والـح ـتحفظ واأللـف ـة واـل ـن العزـل ـبيا ـم ـة نـس ـات مختلـف  درـج
 وعنـدما يحـدث التباعـد ). 1( الناس تحدث أو يسمح بحدوثها املجتمع أو جزء منـه 
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االجتامعي يكون هناك شعور بالبعد بني األفراد أو الجامعات، وكلام زاد التباعد االجتامعي 
فان يف املركز والثقافة كلـام قـل التعـاطف والتفـاهم واأللفـة والتفاعـل بني جامعتني تختل

 ).42(بينهام 

 كـام هـو الشـأن يف نظـام  Formalوقد يقر هذا التباعد االجتامعي قواعد مقررة رسـمية 
وقـد يكـون .  الطوائف، ويعترب التباعد يف هـذه الحالـة مـن األوضـاع املقبولـة واملرشوعـة

 ).42(يا كام يكون رأسيا التباعد االجتامعي  أفق

Social History التاريخ االجتامعي 

وعـادة مـا يكـون . هو وصف وتقويم دقيقان ومتعمقان ملوقف وحالة العميل يف الحارض 
فهو عبارة عن وثيقـة . التاريخ االجتامعي جزءا من سجل الحالة أو السجل الطبي للعميل 

عيـة واالقتصـادية باإلضـافة إىل وصـف تصف العميـل وشـجرة العائلـة ، واألوضـاع االجتام
ـه  ـا ـمـا يـقـوم بإـعـدادها -أي للعمـيـل -للـتـاريخ التـطـوري ـل  األخـصـايئ تـلـك الوثيـقـة غالـب

االجتامعي أو مساعده من خالل املقابالت مع العميل أو عائلته وكذلك من خالل مراجعة 
ا يقـوم بـه كام يتم ذلك عن طريق م. السجالت والتقارير ومن خالل املتخصصني اآلخرين 

 ).1( االجتامعي من مالحظة مهنية للعميل أو البيئة املحيطة بهاألخصايئ

Social Insurance التأمني االجتامعي/الضامن 

الربامج الحكومية التي تهدف إىل حاميـة املـواطنني مـن عواقـب األخطـار واملواقـف التـي 
تلـك الـربامج العـيش ميكن أن تصيبهم وتعضهم ملختلف كوارث الحياة ، بحيث تؤمن لهم 

والراحة مبستو كريم والئق، ومن أمثلـة تلـك املخـاطر البطالـة، اإلعاقـة، مـوت رب األرسة، 
حاجات الرعاية الطبية، العوز، التقاعد، واملصاعب املالية لكبار السن، حيـث يقـوم األفـراد 
ـامن  ـرامج الـض ـديم ـب ـة وتـق ـتعمل يف تغطـي ـة، ليـس ـفة دورـي ـال بـص ـن اـمل ـغ ـم ـدفع مبـل ـب

مخـاطر ذات عالقـة بالعمـل كإصـابات : املخاطر التي يتعرض لها األفراد عـىل نـوعنيو).1(
 ).42(العمل وأمراض املهنة، ومخاطر عامة كاملرض والشيخوخة والعجز والوفاة 
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 Social Issues القضايا االجتامعية/املسائل 

 مزيـد مـن هي مواقف اجتامعية تواجه املجتمع أو بعض أجهزته أو جامعاته وتحتـاج إىل
الدراسات لتحديدها وتفسريها، واقرتاح الحلول العملية املناسبة التي تسهل االتفاق عليهـا 
من املعنيني وبذلك ميكن أن تتحول املسائل أو القضايا االجتامعيـة إىل حاجـات اجتامعيـة 

 ).42(لها أهميتها ورضورة ايجاد حلول مناسبة لها ملنع تحولها إىل مشكالت اجتامعية 

Social Justice العدالة االجتامعية 

هي حالة مثالية يتساوى فيها جميع أفراد املجتمع من حيث الحقوق، الواجبـات، وتكـافؤ 
الفرص وحقهم يف الحامية وكذلك تساويهم من حيـث املنـافع والفوائـد االجتامعيـة التـي 

 والبائس عىل كام تقتيض العدالة االجتامعية أن يحصل الفقري واملحروم). 1(يحصلون عليها
  ).13(العون ويحصل العامل عىل الحامية وذلك بتوفري الحد األدىن ملستوى احتياجهم 

Social Mobility الحراك االجتامعي 

يقصد به تحرك األفراد والجامعات من مركـز اجتامعـي إىل مركـز اجتامعـي آخـر، وهنـاك 
جاهـه مـن األسـفل إىل  ويكـون ات  Verticalحـراك رأيس : نوعان من الحـراك االجتامعـي

األعىل أو العكس، كتحول فرد مـن الطبقـة الـدنيا إىل الطبقـة الوسـطى،وترتب عـىل هـذا 
النوع من الحراك تغريا يف املركـز والـدور أو األدوار التـي يقـوم بهـا الفـرد،  وحـراك أفقـي 

Horizontal  ويكون بانتقال شخص من مركز إىل آخر يف الطبقة نفسـها كانتقـال شـخص 
 ). 42(لعمل يف وظيفة حكومية إىل وظيفة حكومية أخرى يف املستوى نفسهمن ا

Social Needs الحاجات االجتامعية 

هي مواقف اجتامعية متعاقبة تواجه اإلنسان أو الجامعة وتحتاج هـذه املواقـف  . 1
 ).42(إىل حلول مناسبة 

 Mas - التـي ابتـدعها ابراهـام ماسـلو  Hierarchy Needsيف هرميـة الحاجـات  . 2
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lowالثالـث بعـد الحاجـات الطبيعيـة ، والحاجـة  ، تأيت الحاجات االجتامعيـة يف املسـتوى
 احتياجاته االجتامعية عن إشباعلألمن، حيث أن الفرد كمخلوق اجتامعي، فإنه يسعى إىل 

طريق االنتامء إىل اآلخرين والسعي ألن يكون مقبوال من الناس، وحسب نظرية الحاجـات 
 إليجـاداالجتامعية عندما ينبغي لها أن تشبع فإن الفرد يسعى جاهـدا تلك، فان الحاجات 

 ).47(عالقات اجتامعية ذات معنى مع اآلخرين 

Social Phobia الرهاب االجتامعي/الخواف 

يستخدم هذا املصطلح للداللة عىل الخوف املكثف واملستمر وغري املسوغ من كون الفـرد 
البا ما يخاف ضحايا هـذا االضـطراب مـن التحـدث أو ًواقعا تحت املالحظة أو التقويم، وغ

الخطابة أمام اآلخرين، أو استعامل أو غشـيان األمـاكن العامـة مثـل دورات امليـاه العامـة 
املصابون بهذا االضطراب عادة ما يخشون أن يبـدو القلـق علـيهم أو أن يكونـوا . واملطاعم

 ). 1(ىل حالة الخواف االجتامعي محل استهزاء أو انتقاد من اآلخرين األمر الذي يؤدي إ

Social Planning التخطيط االجتامعي 

يتمثل التخطيط االجتامعي يف تلك اإلجراءات املنظمة التي تهدف إىل تحقيق أنواعا سـبق 
تحدـيـدها ـمـن البـنـاءات االقتـصـادية واالجتامعـيـة وإىل إدارة التـغـري االجتامـعـي بطريـقـة 

وضـع . 2تعيني أفـراد أو مـنظامت لجمـع الحقـائق  . 1:  وتتضمن تلك اإلجراءات. عقالنية
وضع التوصيات فـيام يخـص عمليـة التنفيـذ . 3بدائل لتحقيق األهداف، وتقويم كل منها  

 ).1(وطريقة ومن سيقوم به 

ويعترب مصطلح التخطيط االجتامعي مرادفا ملصـطلح تخطـيط املجتمـع حيـث يقصـد بـه 
 حاجات املجتمـع ككـل، كـام إلجابة االجتامعية وضع الخطط املتعلقة باملوارد واملؤسسات

ينظر إىل التخطيط االجتامعي أحيانا إىل أنه تخطيط متمم للتخطيط االقتصادي، ويف هـذه 
 وأنشـطتهالحالة يقصد بالتخطيط االجتامعـي تخطـيط نـواحي املجتمـع غـري االقتصـادية 

)42.( 

Social Policy السياسة االجتامعية 

 الخاصة مبجتمع ما التي تحـدد طريقـة تـدخل العالقـة بـني األفـراد تلك األنشطة واملبادئ
 ).1(وتنظيمهم، الجامعات، املجتمعات املحلية واملؤسسات االجتامعية 
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وتأيت السياسة االجتامعية نتيجة للتفكري املنظم الذي يوجه التخطيط والربامج االجتامعيـة، 
املجتمـع لتعـرب عـن أهدافـه البعيـدة وعادة ما تنبع السياسة االجتامعية من أيديولوجيـة 

وتوضح مجاالت الربامج والخطط االجتامعية وتحدد االتجاهات العامـة لتنظيمهـا وأدائهـا 
هـذا وتتضـمن السياسـة االجتامعيـة، خطـط وبـرامج الحكومـة وبرامجهـا املتعلقـة ). 42(

 ).1(الجتامعية بالتعليم، الرعاية الصحية، الجرمية واإلصالح، األمن االقتصادي، والرعاية ا

Social Psychology علم النفس االجتامعي 

هو العلم الذي يدرس خصائص السلوك االجتامعي، أي دراسـة سـلوك األفـراد والجامعـات 
كام يعنى بالعالقة املتبادلة بـني الفـرد . كام يتشكل من خالل املواقف االجتامعية املختلفة

الجامعـة وأثـر هـذه الـديناميات يف سـلوك والجامعة التي يعيش فيها، وبدراسة ديناميات 
 ). 42(الفرد والجامعة 

Social Reform اإلصالح االجتامعي 

نشاط يهدف إىل إعـادة تنظـيم املؤسسـات االجتامعيـة، أو الطريقـة التـي تـدار بهـا تلـك 
 أكرب، أو تحقيق تغيـريات Social Justiceاملؤسسات وذلك بقصد تحقيق عدالة اجتامعية  

 )1(مرغوبة 

واالصالح االجتامعي حركة عامة تحاول القضاء عىل املساوئ التي تنشأ عـن خلـل وظـائف 
وغالبا مـا يسـتخدم هـذا املصـطلح لإلشـارة إىل ). 13(النسق االجتامعي أو أي جانب منه 

 ).1(الجهود املبذولة إلزالة الفساد الحكومي، أو لتذويب الفوارق البنائية أو الطبقية 

الجتامعـي عـادة إىل تحقيـق املسـاواة وتكـافؤ الفـرص أمـام القـانون، كام يهدف اإلصالح ا
 العام، واشرتاك جميع أفراد املجتمع يف املسئولية السياسية اإلنفاقوالعدالة يف توزيع أعباء 

 ).  42(والتمتع بالحريات األساسية 

Social Research البحوث االجتامعية 

 ).1(ول لحقائق أو مبادئ معينةهو عمليات أو إجراءات منتظمة تستخدم للوص

وهو طريقة علمية لجمع املعلومات وتحليلها بهـدف الوصـول إىل حقـائق معينـة خاصـة 
  حقيـقـة تـلـك املـشـكلة وأـسـبابها وـمـا يناـسـبها ـمـن حـلـول إظـهـارمبـشـكلة معيـنـة بـهـدف 

 



S 
 

 179

فهنـاك . وتصـنف البحـوث إىل عـدة تصـنيفات ). 13(وذلك بطريقة محايدة وغري متحيـزة
الكمية ، والبحوث الكيفية كام ميكن تصنيفها حسب الهـدف املـراد منهـا، فهنـاك البحوث 

وعادة ما يحتوي البحـث ). 4(البحوث الوصفية أو االستكشافية ،وكذلك البحوث التجريبية
 ):63(عىل عدة خطوات أساسية هي

 .تحديد املشكلة موضوع البحث وتعريفه -1 

 .تعلقة باملوضوعمراجعة البحوث والكتابات السابقة امل -2 

 .وضع أسئلة البحث أو االقرتاحات  -3 

 .وضع األهداف الرئيسية واألهداف التكتيكية إلجراء البحث  -4 

 .تحديد وتعريف املتغري التابع  -5 

 .وضع تصميم البحث  -6 

 .تحديد وتعريف املتغري املستقل -7 

 .تحديد املعوقات  -8 

 .تحديد املعلومات  -9 

 "الدراسة " الربنامج تطبيق  -10 

 تحليل املعلومات -11 

 .رصد النتائج وكتابة التقارير -12 

Social Security األمن االجتامعي 

اإلمدادات التي يقدمها املجتمع لحامية مواطنيه ضد أخطار الحيـاة العاديـة مثـل املـرض، 
صـطلح كبـديل كـام يسـتخدم هـذا امل. البطالة، موت رب األرسة، التقدم يف السن، اإلعاقـة

 ).1(لربامج الضامن االجتامعي 

Social Services خدمات اجتامعية 

هي مجموعة األنشطة التي يقوم بهـا أخصـائيون اجتامعيـون أو مهنيـون آخـرون، وذلـك 
ملساعدة الناس ليك يكونوا قادرين عىل االعتامد عىل أنفسهم أو وقايتهم من اإلتكالية عىل 

 تدعيم الروابط األرسية وعىل تحسني أدائهم االجتامعي ، وكذلك مساعدتهم عىل. اآلخرين 
 ) :1(ومن مجموعة الخدمات االجتامعية ما ييل 

 .مساعدة الناس للحصول أو التعرف عىل املصادر اإلقتصادية واملالية .1

 .تقديم االستشارات االجتامعية .2
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 .القيام بتحويل العمالء كالً حسب حاجته للمؤسسات األخرى يف املجتمع  . 3

 .التوسط والدفاع عن العمالء متى كان ذلك رضوريا وممكنا .4

 . تسهيل حصول العمالء عىل الخدمات وتعريفهم باملؤسسات املوجودة باملجتمع .5

Social Skills مهارات اجتامعية 

ومثـال ذلـك . هي القدرة عىل االرتباط والعمـل مـع اآلخـرين إلنجـاز أهـداف اجتامعيـة 
هومة مع الناس، والكتابة بوضوح والتعاطف مـع اآلخـرين القدرة عىل التحدث بطريقة مف

 ). 1(والتأثري فيهم 

Social Therapy العالج االجتامعي 

ـا  ـي يـقـوم بـه ـا يـسـتخدم يف اإلـشـارة إىل األنـشـطة الـت ـا ـم  األخـصـايئمـصـطلح غالـب
، ـفـإن الـعـالج  Psychotherapyوبعـكـس مـصـطلح الـعـالج اـلـنفيس . االجتامـعـي

ديم خدمات ملموسة وإىل تسـهيل الـدعم البيئـي للعمـالء االجتامعي يشري إىل تق
كام تعني مسـاعدة النـاس للتعامـل مـع املشـكالت االجتامعيـة والرصاعـات التـي 

 ).1(يواجهونها 

Social Treatment املعالجة االجتامعية 

يقصد بهذا املصطلح يف الخدمة االجتامعية، معاونة العميل يف حـل مشـكلته أو التخفيـف 
ها أو مساعدته عىل األقل للتعايش والتكيف مع املشكلة وذلك حتى يتمكن مـن من عواقب

واملعالجة االجتامعية تعترب أحدى الغايات األساسية التـي تسـعى . أدائه ألدواره االجتامعية
وتتم املعالجة االجتامعية عن طريـق تطبيـق املعـارف ). 45(لتحقيقها الخدمة االجتامعية 

دام مهارات الخدمة االجتامعية يف عالج املشكلة التـي يعـاين منهـا والعلوم واملبادئ واستخ
العميل، سـعيا إىل التـأثري يف شخصـيته وتـدعيم قدرتـه عـىل القيـام بوظائفـه االجتامعيـة 

 ).42(وتعديل آثار البيئة واستثامر مواردها 

 األخصـائينيهذا وتعـدد أسـاليب ومنـاذج واتجاهـات املعالجـة االجتامعيـة حسـب ميـول 
جتامعني واملؤسسات االجتامعية التي يعملون بها، وذلك مثـل العـالج السـلويك، العـالج اال

 ).41( أو املعريف، العالج النفس اجتامعي اإلدرايك
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Social Value القيمة االجتامعية 

الصفة التي يفضلها أو يرغب فيها الناس يف ثقافة معينة وتتخـذ صـفة العموميـة  . 1
 ).1( تصبح من موجهات السلوك أو تعترب أهدافا له بالنسبة لجميع األفراد كام

اهميته مسألة ,كون اليشء نفيسا ملجتمع ما، من سلع أو خدمات، ونفاسة اليشء  . 2
نسبية، ويستخدم مصطلح القيمة االجتامعية للتفريق بني القيمـة النقديـة لألشـياء والتـي 

الرفاهيـة االجتامعيـة تقاس بطريقة موضوعية وبني قيمة األشـياء التـي مـن شـأنها زيـادة 
للمجتمع والتي ال تقارن بقيمتها النقدية من حيث التكلفة، فعىل سبيل املثال بناء مكتبـة 
عامة وما تحتويه من كتب ومقتنيات قد تتساوى قيمتها النقدية مع ما يكلفه إنشاء محل 

ٍ أن هناك فرقا بني قيمة كل منهام االجتامعية إالالعاب ترفيهية  ً)1.( 

Social Welfare الرعاية االجتامعية 

هي عبارة عن نظام اجتامعي يشتمل عىل الربامج والفوائد والخدمات التي تسـاعد النـاس 
ـة والـصـحية  ـة واالقتـصـادية والرتبوـي ـة احتياـجـاتهم االجتامعـي ـوا ـمـن مقابـل ـك . ليتمكـن تـل

املجال الـذي ، وتعترب الرعاية االجتامعية  ) 1(االحتياجات تعترب من الرضوريات االجتامعية
 ). 2(متارس فيه الخدمة االجتامعية أدوارها

عىل أنها نسق منظم من الخدمات واملؤسسات االجتامعية يرمـي إىل ) "13(ويعرفها بدوي 
مساعدة األفراد والجامعات للوصول إىل مستويات مالمئة للمعيشة والصحة كام يهدف إىل 

دراتهم وتحسني الحياة اإلنسانية مبا يتفق قيام عالقات اجتامعية سوية بني األفراد بتنمية ق
 ".وحاجات املجتمع

Social Work الخدمة االجتامعية 

  )1 (االجتامعينيتعريف الجمعية الوطنية لألخصائيني 

ـات  ـراد والجامـع ـاعدة األـف ـدف إىل مـس ـي تـه ـة الـت ـطة املهنـي ـن األنـش ـة ـم مجموـع
 قـدراتهم -ظـة عـىل  أو عـىل األقـل املحاف-واملجتمعات املحليـة مـن أجـل تحسـني 
كام تهدف إىل أحـداث تغـريات يف الظـروف .ليتمكنوا من أداء وظائفهم االجتامعية 

 عىل تطبيقات مهنيـة االجتامعيةوتشتمل الخدمة . املجتمعية لتحقيق تلك األهداف
 ترتكز عىل مجموعة من القيم واملبادئ واملهارات لتحقيق واحد أو أكرث من األهداف 
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 :التالية 

 )مبارشة (دة الناس للحصول عىل خدمات ملموسة مساع .1

 .   والخدمات العالجية النفسية لألفراد واألرس والجامعاتاالستشارات .2

مساعدة املجتمعات املحلية والجامعات عىل تقديم وتنمية الخدمات االجتامعية  .3
 . إىل تطويرهاباإلضافةوالصحية 

 .االشرتاك يف العمليات الترشيعية ذات العالقة .4

طـلـب مامرـسـة الخدـمـة االجتامعـيـة املعرـفـة بتـطـورات الشخـصـية واملعرـفـة بالـسـلوك وتت
 وطبيعته، وكذلك التعرف عـىل املجتمـع مـن خـالل فهـم تـأثري وتفاعـل العوامـل اإلنساين

 .االجتامعية واالقتصادية علية

 Social Work Code Of Ethics قواعد السلوك املهني يف الخدمة االجتامعية 

 واملبـادئك املهني أو أخالقيـات املهنـة وهـي عبـارة عـن بيـان واضـح للقـيم قواعد السلو
واملعايري التي ينبغي أن تحكـم سـلوك األفـراد املنتمـني ملهنـة معينـة كاألطبـاء، املحـامني، 

 ).1) (42( االجتامعيني واألخصائينيالقضاة ،

 واملبـادئحدد القيم  لها قواعدها السلوكية املهنية التي تأصبحوالخدمة االجتامعية كمهنة 
واملعايري التـي يجـب عـىل كـل أخصـايئ اجتامعـي ينتمـي للجمعيـة الوطنيـة لألخصـائيني 

وقد تطورت تلك القواعد السـلوكية مـع تطـور مهنـة .  أن يلتزم بها(NASW)االجتامعيني 
 ، ومل يكن بالصورة 1951الخدمة االجتامعية فقد كان أول بيان يوضح تلك القواعد يف عام 

 وقد كان معلنا آخـذا شـكله الرسـمي، 1960نية التي هو عليها اآلن، ثم تم تعديله يف العل
 ).1 (1995 ، وأخريا يف 1980ومن ثم تطويره مرة أخرى يف 

 األخصـائينيوقواعد السلوك املهني يف الخدمة االجتامعية إضافة إىل كونها تحكم ترصفـات 
معينة، فهي أيضا دليل ومرشـد لألخصـايئ االجتامعيني املهنية، وتحافظ عىل حدود أخالقية 

االجتامعي يف أدائه ملهنته كام تسـاعد يف تحقيـق األهـداف التـي تسـعى لتحقيقهـا مهنـة 
الخدمة االجتامعية من خـالل االلتـزام بتلـك القواعـد السـلوكية، ومثـال ذلـك أن الرسيـة 

االجتامعيـة، فمـن ًواملحافظة عىل أرسار العمالء قوال وسلوكا من أخالقيات مهنـة الخدمـة 
 االجتامعـي مـام ينمـي قيـام باألخصايئشأن تطبيق تلك القاعدة األخالقية منو ثقة العميل 

 . يف حل املشكلة التي تعرتضه مثالاألخصايئالعالقة املهنية وتعون العميل مع 
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Social Work Practice مامرسة الخدمة االجتامعية 

 اراتها وتطبيقاتها لتقديم خدمات اجتامعيةاستخدام معارف الخدمة االجتامعية ومه
 :بطرق تتمىش مع قيم الخدمة االجتامعية وتشتمل املامرسة عىل 

 . التخلص من املشكلة الشخصية أو االجتامعية -العالج  .1

 . إعادة تأهيل من تعطلت قدراتهم أو وظائفهم االجتامعية-التعويض .2

 .دوث املشكلة التخطيط ، التنظيم وتقديم خدمات قبل ح-الوقاية  .3

 :وأهم مامرسات الخدمة االجتامعية تشتمل عىل  

 االجتامعي بدور اإلداري ، املدافع ، االستشاري ، املحرك ، املخطـط، األخصايئقيام  
فـرد، )  كبـري- متوسـط -صـغري (وقد يحدث هذا عىل مستوى . الباحث ، املرشف واملعلم 

 ).1(جامعة ، مجتمع 

 Social Work Principles بادئ الخدمة االجتامعيةم 

املبدأ هو حقيقة أساسية لها صفة العمومية يصل إليها اإلنسان عن طريق الخربة واملنطـق 
هي مجموعة من القـيم التـي يلتـزم بهـا : ويف الخدمة االجتامعية ). 17(والتجريب املقنن

ليل عمل يقـود كام أنها تعترب د.  االجتامعي عند تقوميه لعملية املساعدة الذاتية األخصايئ
هذا وتتعدد مبـادئ الخدمـة االجتامعيـة .  االجتامعي للمامرسة املهنية الصحيحةاألخصايئ

-Self) ، حق تقرير املصري (Self-Help) ، املساعدة الذاتية (Acceptance)لتشمل التقبل 
Determination)ــة ــة (Confidentiality) ، الرسـي  Professional) والعالقـــة املهنـي

Relationship)) 16.( 

Social Work Skills مهارات الخدمة االجتامعية 

هي القدرات التي يكتسبها املامرس املهني من خالل اإلعداد النظري وامليداين وتتفاوت ما 
وقـد تعـرف املشـتغلون . بني املامرسني بقدر تفاوت العقليـة، واالسـتعداد الـنفيس لـديهم

 ):1( االجتامعي منها األخصايئكتسبها  مهارة يجب أن ي12بالخدمة االجتامعية عىل 

 .حسن االستامع لآلخرين بفهم وإدراك وهدف محدد .1

 إعـدادالقدرة عىل جلب أو الحصول عـىل املعلومـات وربـط الحقـائق ليتسـنى  .2
 .التاريخ االجتامعي 
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 .القدرة عىل تكوين العالقة املهنية أو املحافظة عليها  .3

 وـغـري اللفـظـي ، ـعـن طرـيـق  الـقـدرة ـعـىل مالحـظـة وترجـمـة الـسـلوك اللفـظـي .4
 .استخدام املعارف الخاصة  بالنظرية الشخصية وكذلك استخدام طرق التشخيص املعروفة

 ) community مجتمـع - group جامعـة - individualsفـرد (إرشاك العمالء  .5
 .بالجهود التي   من شأنها حل مشكالتهم واكتساب الثقة يف أنفسهم

قـة تـدعم وتسـند العميـل ولـيس بإسـلوب مناقشة املوضوعات الحساسة بطري .6
 . تهديدي

 .القدرة عىل تكوين واقرتاح الحلول الخالقة ملقابلة احتياجات العميل  .7

 .اختيار الوقت املناسب إلنهاء العالقة املهنية مع العميل .8

 .إجراء البحوث وتحليلها واالستفادة من نتائجها .9

فل يف بيئته العائليـة مـن النـواحي أحد مجاالت الخدمة االجتامعية، تهدف إىل دراسة الط
الصحية والنفسية واالجتامعية وتهيئة الوسط الصالح الذي يوفر لـه حيـاة مسـتقرة وحـل 

 ). 42(املشكالت التي يصادفها وتوفري العالج املالئم لها 

 Social Work With Youth الخدمة االجتامعية مع الشباب 

إىل بذل الجهـود ملسـاعدة الشـباب عـىل أن أحد ميادين الخدمة االجتامعية، وهي تهدف 
يجتازوا تلك املرحلة بنجاح، وحتى يكتسبوا قدرات ومهارات واتجاهات تساعدهم عىل أن 

 ).42(يكونوا مواطنني صالحني 

وهناك العديد من الحاجات التي تسعى الخدمة االجتامعية إىل اشباعها لدى الشباب مـن 
الحاجة للتخلص من : ختلفة، ومن تلك الحاجاتخالل تخطيط وتصميم وتنفيذ األنشطة امل

التوترات واالنفعاالت، الحاجة للشعور باالنتامء إىل جامعـة، الحاجـة إىل الشـعور بالقيمـة 
 ).60(والتقدير من اآلخرين، والحاجة إىل الشعور باملساهمة بدور ايجايب يف املجتمع 
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Social Worker األخصايئ االجتامعي 

الـذي يسـتخدم املعـارف ) بكالوريوس أو ماجسـتري (االجتامعيةخدمة هو خريج مدارس ال
وقـد يكـون هـؤالء .  واملهارات التي اكتسبها من أجل تقـديم خـدمات اجتامعيـة للعمـالء

أو مجتمعـات ) Groups(أو جامعـات ) families(أو أرس  ) individuals(العمالء  أفـراد 
أو املجتـمــع بـصــفة عاـمــة ) organizations(أو ـمــنظامت  )  communities(محلـيــة

)society)(1.( 

 االجتامعي عمومـا العمـالء يك يتمكنـوا مـن زيـادة قـدراتهم عـىل حـل األخصايئويساعد 
كـام . مشكالتهم أو التعايش معها ، كام أنه ميكن العمالء مـن الحصـول عـىل احتياجـاتهم 

ام يسـاعد عـىل جعـل كـ. يقوم بتسهيل عملية التفاعل بني األفراد أو الناس وبـني بيئـاتهم 
ـة يف السياـسـة  ـريات املرغوـب ـاس وإـحـداث التغـي ـام الـن املؤسـسـات تتحـمـل مـسـئولياتها أـم

 ):1( االجتامعي عادة يقوم بـام ييلواألخصايئ. االجتامعية 

 ).عالجي ( يساعد عىل حل املشكالت  .1

 ).وقايئ(يساعد عىل عدم حدوث مشكالت  .2

 .حافظة عىل عدم  تدهورهايساعد عىل التعايش من املشكلة وامل .3

 .يعمل كوسيط بني العميل والسلطة  .4

 يشارك يف صنع السياسات االجتامعية .5

  .يساعد عىل تنمية األداء االجتامعي  .6

Socialization التنشئة االجتامعية 

العملـيـة الـتـي مبقتـضـاها تنتـقـل األدوار، الـقـيم االجتامعـيـة، املـهـارات، املعرـفـة، والقواـعـد 
كام تعرف التنشئة االجتامعية عىل أنها عمليـة ). 1(صة بثقافة معينة إىل العضو الفرد الخا

حصول األفراد عىل العادات املرغوب فيها اجتامعيا مام ميكنهم من العيش بوصفهم أفرادا 
ومن الوسائط التي تتم عـن طريقهـا عمليـة التنشـئة االجتامعيـة، األرسة ). 44(يف جامعة 

 .ء ووسائل اإلعالمواملدرسة والزمال

Society املجتمع 

ـيم نفـسـه، ويتـشـاركون يف ـا ويقيـمـون يف اإلقـل ـاعلون مـع ـراد يتـف ـن أـف ـارة ـع  املجتـمـع عـب
 



    معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية
     Dictionary of Social Work Terminology 

 

 186

واملجتمع يعرف أيضا بأنه شبكة من العالقات االجتامعية التي توجد بني عدد . ثقافة عامة
قـدرة عـىل االسـتمرار من األفراد، الذين يكونون وحدة مكتفية بذاتها إىل درجة ما، ولهـا ال

 ).26(خالل األجيال املتعاقبة 

ويتميز املجتمع بوجود شعور بالوحدة بني أفراده، كام ينظرون إىل أنفسهم ككيـان متميـز 
)13.( 

Sociology علم االجتامع 

الجامعـات، والـنظم، والتنظـيامت، ( هو العلـم الـذي يقـوم بالدراسـة العلميـة للمجتمـع 
ـكـام يعرـفـه آـخـرون ـعـىل أـنـه دراـسـة ).  ني أعـضـاء املجتمـعـاتوالعالـقـات االجتامعـيـة ـبـ

الخصائص العامة املشرتكة بني جميع أنواع الظواهر االجتامعية والعالقات بني هذه األنواع 
 .وكذلك العالقة بني الظواهر االجتامعية وغري االجتامعية 

 ):26(وعىل ذلك فإن موضوعات الدراسة يف علم االجتامع تشتمل عىل ما ييل 

ـي : أوال ـل االجتامـع ـيولوجي(التحلـي ـانية ): السوـس ـة اإلنـس ـة الثقاـف ـك دراـس ـمن ذـل ويتـض
 .واملجتمع، وتحديد املنهج العلمي املناسب للدراسة

وتتضمن األفعال والعالقات االجتامعيـة : دراسة الوحدات األساسية للحياة االجتامعية: ثانيا
 .ة والتنظيامت والسكان واملجتمعوالشخصية اإلنسانية والجامعات واملجتمعات املحلي

وتشمل نظام األرسة والقرابـة والنظـام االقتصـادي : دراسة النظم االجتامعية األساسية: ثالثا
 .والنظام السيايس والنظام الديني والنظام الرتبوي والنظام الرتبوي والنظام الجاميل

اين والتـدرج والتعـاون دراسة العمليات االجتامعية األساسية وتتضمن عمليـات التبـ: رابعا
ـي  ـراف االجتامـع ـي واالنـح ـبط االجتامـع ـة والـض ـئة االجتامعـي ـال والتنـش ـق واالتـص والتواـف

 .والتكامل االجتامعي والتغري االجتامعي

 ):25(ومن امليادين أو املجاالت التي يدرسها علم االجتامع ما ييل 

 . علم االجتامع الحرضي .1

 .علم االجتامع البدوي .2

 .يفيعلم االجتامع الر .3

 . علم االجتامع األرسى .4

 .علم االجتامع الرتبوي .5
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 .علم االجتامع االقتصادي .6

 .علم السيايس .7

 .علم االجتامع الجنايئ .8

 . علم االجتامع الطبي .9

Source Of Data Triangulation تعدد مصادر البيانات 

صـد ضمن طريقة التعدد املنهجي، يأيت تعدد مصادر البيانات كأحد أساليبه الرئيسـية، ويق
به االعتامد عند جمع بيانات البحث عىل أكرث مـن مصـدر بـدال مـن االعـتامد أو االكتفـاء 

وذلـك كـأن يكـون مصـدر البيانـات املبحـوث إضـافة إىل الوثـائق أو . مبصدر واحـد فقـط
ويفـرتض أنصـار هـذا املـنهج أن اللجـوء أو االكتفـاء . أشخاص آخرين لهم عالقة باملبحوث

ًة الظاهرة، يكون محددا للباحث بصورة كبرية من ناحية، وأقـل مبصدر بيانات واحد لدراس
أمـا االسـتعانة بـأكرث مـن مصـدر فهـو عـدا عـن كونـه يسـمح . مصداقية من ناحية أخرى

مختلفة مل يكن باإلمكان مبصداقية أكرب للبيانات املجموعة، فإنه يعكس الحقيقة من جوانب 
 ).55(واحد فقط الحصول عليها لو أن جمع البيانات جاء من مصدر 

Span Of Control نطاق التمكن 

أن يقـوم ) مرشف( الـذين ميكـن لشـخص املرؤوسـنييف اإلدارة، يعني نطاق اإلرشاف عـدد 
ويعترب هذا النطاق مـن العوامـل التـي تـؤثر يف شـكل ) 1(بعملية اإلرشاف عليهم بفاعلية 

 ارتفاع الهرم اإلداري 

Standard Deviation االنحراف املعياري 

أداة يف اإلحصاء تقاس بها الفروق أو األخطاء للوقوف عىل مقدار أهميتها وما تـدل عليـه، 
واالنحراف املعياري ملجموعة من القيم هو عبارة عـن الوسـط الرتبيعـي النحرافـات هـذه 
القيم عن وسطها الحسايب، وبعبارة أخرى هو الجذر الرتبيعي ملتوسط مربعات االنحرافات 

مـن  % Normal Distribution ،.68 2يف التوزيـع أالعتـدايل  ).42( عن الوسط الحسـايب
 أو 2+تقـع بـني % 4.95 انحراف معياري من املتوسط الحسايب، 1- أو 1+الحاالت تقع بني 

 انحرافـات معياريـة مـن 3- أو 3+من الحاالت يقع بني  % 7.99 انحرافتني معياريني، و 2-
 ). 1(املتوسط الحسايب 
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Standardized Tests االختبارات املقننة 

يشري هذا املصطلح إىل أدوات القياس التي يسـتخدمها البـاحثون االجتامعيـون واملعلمـون 
واملهنيون، وتتميز تلك األدوات أو االختبارات بأنها أجريت عىل عـدة مبحـوثني ومـن أنهـا 

 االختبـارات كـام يطلـق عـىل. متتلك درجة عالية من الثقة فيام يتعلق مبصداقيتها وثباتهـا
 ).13(املقننة مصطلح  املقاييس املقننة 

 Statistics اإلحصاء 

العلم الذي يبحث يف طريقة جمع الحقائق الخاصة بالظواهر العلمية واالجتامعية . 1
التي تتمثل يف حاالت أو مشاهدات متعددة، ويف كيفية تسـجيل هـذه الحقـائق يف صـورة 

 معها معرفـة اتجاهـات هـذه الحقـائق وعالقـات قياسية رقمية، وتلخيصها بطريقة يسهل
 ).32(بعضها ببعض والقوانني التي تسري تبعا لها 

) قـد تكـون وصـفية أو اسـتنتاجية(يف البحث، اإلحصاء عبارة عن إجـراءات كميـة . 2
ايضـا يشـري اإلحصـاء إىل . تستخدم لوصـف أو تقـدير متغـريات أو عالقـات بـني متغـريات

 ).1( جزئية من مجتمع سكاين كبري السامت املتعلقة بعينة أو

Stereotype  الفكرة النمطية الثابتة(الشائعة( 

 مجموعة من التعميامت املتحيزة واملبالغ فيها عن فرد أو جامعة أو فريـق مـن النـاس أو 
عن مركز أو مكانة اجتامعية،  ويأخذ ذلك شـكل فكـرة ثابتـة يصـعب تعـديلها حتـى وأن 

لك األفكـار النمطيـة الثابتـة مبنيـة عـىل صـفات أو سـامت أو ت. توفرت األدلة عىل خطئها
 ).1(تعميامت سطحية تم مالحظتها عىل بعض األعضاء املنتمني إىل جامعة معينة 

Stimulus املثري 

يف املذهب السلويك، املثري هو كل ما من شأنه أن يحدث تغيريا يف نشاط الكـائن الحـي أو 
 كام قد يكون  External Stimulusن املثري خارجيا يف مضمون الخربة الشعورية، وقد يكو

ًواملثري قد يكون أيضا مميزا أو جاذبا أو معززا أو منفرا ). Internal Stimulus ) 42داخليا  ً ً ً
 ).1(ًأو محايدا 
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Stratified Sample العينة الطبقية 

 إىل طبقتني يف البحث االجتامعي، يكون سحب العينة الطبقية بتقسيم مجتمع البحث أوال
أو أكرث، معتمدين يف ذلك عىل معيار أو أكرث مثل الجنس، أو الحالة الزواجية مثال، ومن ثم 

بحيـث ) تسـمى أحيانـا جامعـة فرعيـة(يتم سحب عينة عشوائية بسيطة من كـل طبقـة 
 ). 34(يشكل مجموع املسحوب من الطبقات العينة النهائية 

أحـد أنـواع العينـة االحتامليـة ) العشوائية الطبقية بالعينة أيضاوتعرف ( والعينة الطبقية 
Probability Sample كام أن هناك نوعان من العينة الطبقية هام ،: 

   Proportional Stratified Sample                     العينة الطبقية النسبية

 ).Non-proportional  Stratified Sample) 21          والعينة الطبقية غري النسبية

Substance Abuse إساءة استعامل العقاقري 

اـضـطراب يتعـلـق باالـسـتعامل ـغـري الـصـحي للكـحـول واملـخـدرات،  ويعـتـرب الـفـرد مـسـيئا 
لالستعامل إذا استمر يف استخدام املادة املتعاطاة ملدة تزيـد عـن الشـهر، ويصـاحب ذلـك 

، كام يبدأ يف منط مـريض يف مشكالت اجتامعية أو قانونية أو عملية كنتيجة لهذا االستعامل
ـفيس  ـتامد ـن ـتعامل، أو اـع ـة يف  Psychological Dependenceاالـس ـه الرغـب ـتد فـي  تـش

 ).  1(االستمرار يف التعاطي مع عدم القدرة عىل كبح تلك الرغبة 

 حيث  Abuse وبني سؤ االستعامل   Misuseويفرق بعض املختصني بني إساءة االستعامل 
امل العقاقري املرصح بها قانونا ولكن تسـتخدم بطريقـة سـيئة أو يف أن األوىل تتعلق باستع

بينام سؤ االستعامل يتعلق بتلك العقـاقري التـي لـيس . غري األغراض التي صنعت من أجلها
 ). 34(تعاطيها فقط غري قانوين بل يشمل التحريم تصنيعها وبيعها وترويجها 

Suggestion اإليحاء 

لفرد، دون نقد، وتحقيقه عمال واعتقادا، لألفكار التي تـنجم يف عملية عقلية تنتهي بقبول ا
ذات نفسه نتيجة تأثري الكلامت واملواقف واألفعال التي تكـون لشـخص آخـر أو أشـخاص 
آخرين أو تحت بعض الظروف، وتتوقف عىل عمليـات تجـري يف الشـخص نفسـه املتقبـل 

 ). 44(لإليحاء 
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Sustaining Procedures إجراءات البقاء 

 االجتامعي ملساعدة العميل يف أن يشعر بأنه أكـرث األخصايئأنشطة بناء العالقة يستخدمها 
هـذا وتتضـمن .  االجتامعـي عـىل مسـاعدتهاألخصـايئثقة يف نفسـه و أكـرث ثقـة يف قـدرة 

 األخصـايئإجراءات البقاء اإلصغاء الجيد املصحوب برغبة أكيـدة يف املسـاعدة مـن جانـب 
 املتبادل بدال من باالحرتام ، وتبليغ اإلحساس  Sympathyة الوجدانية االجتامعي، واملشارك

ـكـام تـشـمل تلـك اإلـجـراءات التقـبـل .  االجتامـعـي للعميـلاألخـصـايئالنظـرة الفوقـيـة مـن 
Acceptance التطمني ، Reassurance التشجيع ، Encouragement ) 1 .( 

Symptom العرض 

ع شـئ آخـر ويـدل عـىل وجـوده أو حدوثـه، باملعنى العام أي حادث أو مظهر يحـدث مـ
وباملعنى الطبي، العرض هو املظهـر أو اليشء الـذي يـدل عـىل وجـود مـرض أو اضـطراب 

والعرض دليل أو مؤرش مرض، أو هو شكوى مثل الشـعور الـذايت الـذي ). 42(سلويك معني 
 ).31(يحدث أثناء املرض 

مي أو نـفيس أو ملشـكلة كام يعرف العرض عىل أنه مؤرش لوجود محتمـل الضـطراب جسـ
 عـرض لـذهان الفصـام  Flat Affectنفس اجتامعية، فعىل سـبيل املثـال الـربود االنفعـايل 

Schizophrenia واالكتـئــاب Depression .  ـكــام أن واألفـكــار املرجعـيــةIdeas of 
Reference واالرتفاع غري العادي للحرارة عـرض لوجـود التهـاب.  عرض لفصام االضطهاد .

 Anorexiaعـرض ملـرض فقـدان الشـهية )  من وزن الجسم% 25(لوزن الشديد وفقدان ا
Nervosa  1(، كام أن التضخم عرض لعدم توازن العرض والطلب.( 

Syndrome املتالزمة 

ًمجموعة من األعراض والعالمات التي لو ظهرت معا، فإنها تشكل منطا محـددا يـدل عـىل  ً
 ).31(حالة، أو مرض، أو وضع غري مألوف 

ام تعرف املتالزمة عىل أنها مجموعة أمناط سلوكية أو سامت شخصية أو أعراض جسـمية ك
 ). 1(ًتحدث معا لتشكل اضطرابا أو حالة معينة 
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System نسق/نظام 

توحد مجموعة من العنارص أو األجزاء بينها عالقة تفاعلية وتبادلية وحدود معروفة تشكل 
 مركب من اثنني ي او ميكانييك أو اجتامعي أووقد يكون النظام جسمي أو ماد. كل معقد

ن أمثلة النظـام أو النسـق االجتامعـي، الفـرد، األرس، الجامعـات، مؤسسـة وم. أو أكرث منها
أنظر نظريـة ). 1(رعاية اجتامعية معينة، العملية التنظيمية ملجتمع ما فيام يخص التعليم 

 . األنساق العامة

Systematic Observation ملنتظمةاملالحظة ا 

إجراء منظم يهدف لتقويم أو إدراك مشكلة، حدث، ظاهرة، أو شئ ما، وذلك عـن طريـق 
 ).35(االختيار والتسجيل والرتميز املنظم ملا يراد مالحظته 

 ):34(وتختلف املالحظة العلمية عن املالحظة العادية كونها 

 .ًتخدم أغراضا بحثية . 1

 .مخططة ومقصودة . 2

 .يتم تسجيلها بطريقة منتظمة . 3

 .مجال للكشف والسيطرة عىل مصداقيتها وثباتها . 4

Systematic Random Sampling العينة العشوائية املنتظمة 

التعيني العشوايئ، إجراء يتم فيه سحب عينة من مجتمع البحث بحيث يكون لكـل وحـدة 
والعينـة ). 34(من وحـدات املجتمـع فرصـة متسـاوية يف أن يـتم اختيارهـا ضـمن العينـة 

، وطريقـة  Probability Samplingة املنتظمة هي أحد أنواع العينة االحتامليـة العشوائي
أجراء سحب العينـة يـتلخص يف أن تختـار الوحـدة أو العـنرص األول مـن مجتمـع البحـث 
عشوائيا، ومن ثم يتم يتم اختيار الوحدات التالية لضمها يف العينة بنـاء عـىل مسـافات أو 

، ومثـال ذلـك لـو كـان مجتمـع )21( املطلوب للعينـة مساحات ثابتة حتى يكتمل  العدد
 طـالب أرقـامالبحث طالب مدرسـة معينـة فـإن العينـة املنتظمـة يـتم اختيارهـا بتحديـد 

املدرسة جميعهم بطريقة تصاعدية مثال، ومن ثم يتم اختيار رقـم طالـب عشـوائيا ولنقـل 
 7نـة بنـاء عـىل الـرقم  مثال، بعد ذلك يتم اختيار باقي الطالب الذين ستضمهم العي7رقم 

رشيطة أن تكون هنـاك مسـافة ثابتـة بـني رقـم الطالـب املختـار والطالـب الـذي يليـه يف 
، سـيكونون ضـمن 17،27،37،47،57 ذلك فإن الطـالب ذوي األرقـام االختيار وهكذا، وعىل

 .   طالب بني الطالب واآلخر10العينة مبسافة 
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T 
Task-Centered Treatment املعالجة املرتكزة عىل املهام 

 األخصايئمنوذج للتدخل املهني قصري املدى يف الخدمة االجتامعية، مبقتضاه يقوم كل من 
تحديد مهام معينة مطلوبة لتغيري . 2تحديد مشكالت معينة  . 1:  االجتامعي مبا ييل

وضع حوافز عند .4 أوقاتهاتحدث كام يبني وضع عقد يوضح األنشطة التي س.  3 املشكلة 
كام يتضمن هذا النموذج .  تحليل وحل العقبات حال التعرف عليها.5تحقيق اإلنجازات  

مساعدة العميل عىل انجاز املهام عن طريق متثيلها أو مساعدته يف متثيلها أو عن طريق 
املهام باستقاللية خالل  االجتامعي قبل القيام بتلك األخصايئالتدريب اإلرشايف يف مكتب 

 ).  1(األسبوع 

Termination Phase مرحلة اإلنهاء 

 االجتامعي والعميل، وهي إجراءات منظمة إلنهاء األخصايئختم عملية التدخل املهني بني 
العالقة املهنية، ويتم حدوثها عندما تتحقق األهداف، أو عندما يقارب الوقت املحدد 

ويتضمن اإلنهاء .  اء، أو عند عدم رغبة العميل يف االستمرارللعمل مع العميل عىل االنته
 لديه، اإلنكارعادة تقويم التقدم فيام تحقق من أهداف، وتقويم مقاومة العميل، وتقويم 

كام تتضمن مرحلة اإلنهاء مناقشة كيفية التطلع . وتقويم النزعة نحو املرض أو املشكلة
 ).1(موارد إضافية الستثامرها يف حالة االحتياج  إيجادوحل املشكالت املستقبلية، وكيفية 

Theory نظرية 

مجوعة من االفرتاضات واملفاهيم املرتابطـة واملبنيـة عـىل حقـائق ومالحظـات مـن شـأنها 
 ). 1(تفسري ظاهرة معينة 
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وبناء النظرية العلمية يعتمد عىل جهد عقيل تركيبي من جانب الباحث يتميز بالنظرة 
ق الجزئية ويحرص عىل تنظيم األجزاء يف كل نطاق كل موحد، ولذا تعترب الكلية إىل الحقائ

وتشرتك النظرية العلمية مع القوانني العلمية يف . النظرية دامئا أعىل مستويات املعرفة
 عىل إليهاكونها نسبية وتقريبية، إال أنها يف الوقت نفسه أقل تأكيدا من القوانني ولذا ينظر 

ويزداد يقني العلامء بالنظريات كلام أيدتها التجارب من . ثانيةأنها فرض من الدرجة ال
 ). 42(اهر والقوانني من ناحية أخرى ية، وكلام فرست أكرب عدد من الظوناح

Theory Triangulation التعدد النظري 

يأيت التعدد النظري أو تعدد النظريات، ضمن األنواع الرئيسية للتعدد املنهجي، ويقصد به 
أكرث من نظرية يف تفسري أو دراسة الظاهرة محل الدراسة، حيث يرى أنصار استخدام 

التعدد النظري يف دراسة الظاهرة أن لكل نظرية رؤية خاصة تفرس بها ظاهرة معينة، لذا 
فإن التعدد النظري يدرس الظاهرة نفسها من زوايا متعددة مام يرثي موضوع الدراسة 

الذي قد يشوب الدراسة فيام لو متت من خالل ويقويها، ويتالىف العيوب أو الضعف 
 ).55(الرتكيز عىل نظرية بعينها 

Therapy عالج 

). 1(عمليات وأنشطة منتظمة مصممة لشفاء أو لعالج أو لوقف مرض أو إعاقة أو مشكلة 
ة لشفاء املرض البدين أو النفيس اوالعالج أحد فروع علم الطب ويهتم بالعالج أو تطبيق املداو

  Active Therapyأو تخفيفه أو الوقاية منه ويقال العالج النفيس االيجايب ) جتامعياال(أو 
وهو نوع من العالج عن طريق التحليل النفيس  يتدخل فيه املعالج باألسئلة املوجهة ليك 
تكشف عن مزيد من النواحي الالشعورية وبذلك تقيض عىل املقاومة التي تعوق التحليل، كام 

 ). Occupational Therapy ) 42 أو مهنيا Group Therapyكون جمعيا أن العالج قد ي

واستعمل هذا املصطلح يختلف قليال بالنسبة لألخصائيني االجتامعني، فهو يستخدم بديال 
ملصطلح العالج النفيس أو العالج النفس اجتامعي أو العالج الجامعي، أما عندما يريدون 

مثل العالج املهني ، العالج الجسمي، العالج الرتفيهي،  إىل أنواع أخرى من العالج اإلشارة
 ). 1(العالج الدوايئ، أو العالج الكياموي فإنهم يستخدمون تلك املصطلحات األكرث دقة 
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Threats To External Validity مخاطر الصدق الخارجي 
أي مجتمع،  التعميم، إىل إمكانيةيف البحث االجتامعي يشري مصطلح الصدق الخارجي إىل 

). 45(أو مؤسسة، أو متغريات، أو معالجة، أو متغريات قياسية ميكن تعميم نتائج الدراسة 
ًفالصدق الخارجي إذا، يتعلق مبدى تعميم نتائج الدراسة، وميكن تحقيق الصدق الخارج 
أو زيادته عن طريق التأكد من درجة متثيل عينة البحث للمجتمع املراد بحثه، ويتم ذلك 

ق تطبيق اإلجراءات السليمة لطريقة اختيار العينة بحيث تكون تلك العينة عن طري
ممثلة متثيال صادقا ملجتمع البحث، وذلك استخدام عمليات االختيار العشوائية، مثل 

 ).Probability Sampling ) 34التعيني االحتاميل 
ي لو مل يتم ًفاملقصود إذا باملخاطر التي تهدد الصدق الداخيل هو تلك العوامل الت

ومن املخاطر التي تهدد الصدق . السيطرة عليها لحدت من إمكانية تعميم نتائج الدراسة
أنظر مخاطر ( الخارجي  للدراسة، تفاعل أي من املخاطر التي تهدد الصدق الداخيل 

 ).45(كاالختبار، أو االختيار، أو النضج مع املتغري املستقل ) الصدق الداخيل
Threats To Internal Validity مخاطر الصدق الداخيل 
يف البحث االجتامعي يشري مصطلح الصدق الداخيل إىل الحد األسايس الذي بدونه ال ميكن 

 للسؤال هل حقا أن طريقة معالجة إجابةتفسري الدراسة، مبعنى آخر الصدق الداخيل هو 
عالجة العوامل الدراسة أحدثت تغريا يف املتغري التابع، وإن ذلك التغري كان نتيجة مل

ويتحقق الصدق الداخيل للدراسة ). 11(أخرى منافسة؟ ) مخاطر(املستقلة، وليس لعوامل 
عن طريق التصميم السليم للبحث، واالختيار العشوايئ املناسب للعينة، والحذر منه، 

  Confounding Variablesواستبعاد العوامل املنافسة أو ما يسمى العوامل املربكة 
)34 .( 

ًاطر الصدق الداخيل إذا هي تلك العوامل التي أن مل يتم السيطرة عليها ألثرت يف فمخ
نتائج البحث أو الدراسة بطريقة ال ميكن معرفة ما إذا كانت تلك النتائج التي تم التوصل 

ومن مخاطر .  ترجع العامل أو العوامل املراد دراستها حقا أو لتلك العوامل املربكةإليها
 ):45) (34(ما ييل الصدق الداخيل 

 . Historyالتاريخ  . 1

 . Maturationالنضج  . 2

  .Testingاالختبار  . 3
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 . Instrumentationاألداة  . 4

 . Drop outاالنسحاب  . 5

 . Selectionاالختيار  . 6

 .Statistical Regressionاالنحدار اإلحصايئ  . 7

 .  Selection - Maturation Interactionتفاعل االختيار مع النضج  . 8

 .  Multiple-treatment Interference   رب البحثية تداخل التجا . 9

   Treatment Team الفريق العالجي 

الفريق العالجي مفهوم بدأ استخدامه يف امليدان الطبي، يشري إىل انتظام مجموعة من 
ًاألشخاص للعمل مع بعضهم بعضا بطريقة تكاملية وتعاونية بهدف تحقيق أهداف 

لرعاية الصحية، من خالل عمليات االتصال وتبادل املعلومات عالجية معينة أو متعلقة با
وأن تم ذلك فإنه ال يكون بطريقة -والتخطيط والتنفيذ، تلك األهداف ال ميكن تحقيقها 

وهذا املفهوم مبني عىل .  عىل يد علم أو مهنة واحدة فقط، او مهني واحد فقط-مثىل
 الخلل الذي يعرتي املريض يف ، وإن Holisticأساس النظرة للمريض عىل أساس كيل 

جانب من جوانبه  يؤثر ويتأثر بالجوانب األخرى فيه، تلك الجوانب هي الجانب 
 ).40(الجسمي،  الجانب االنفعايل، الجانب النفيس، الجانب العقيل، الجانب االجتامعي 

إىل وقد يطلق عىل الفريق العالجي مصطلح الفريق التعاوين، أو الفريق التحالفي، إشارة 
وعادة ما يتكون الفريق . تعاون وتحالف املهن والعلوم املختلفة لتحقيق غاية محددة

العالجي من طبيب، ممرضة، أخصايئ اجتامعي، أخصايئ نفيس، أخصايئ التغذية، أو أي 
، كام قد يكون أعضاء الفريق العالجي أكرث من ذلك )حسب الحاجة(متخصص صحي آخر 

 ). 40( العالجي قد يكون رسميا وقد يكون غري رسمي أو أقل، إضافة إىل أن الفريق

Triangulation  املنهج التعددي(التعديد( 

يف الخدمة االجتامعية، التعديد هو العمليات التي مبقتضاها يشعر الفرد . 1
بالضغوط والتوترات أو اإلحساس بالضعف فيام يخص العالقة مع فرد آخر مام 

  ثالث يف العالقة ليؤدي دور الحليف أو امللهي يضطره إىل اللجوء إىل إحضار طرف
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Distracter فعىل سبيل املثال قد تحرض األم األب أو الجد ملرسح الحدث عندما تشعر ،
 االجتامعي يف العميل الفرد األخصايئ فقدت السيطرة عىل أطفالها، أو ما قد يالحظه أنها

خر من العائلة والذي يكون  زوجته أو يشتت االنتباه نحو فرد آبإحضارالذي يقوم 
 ).     1( االجتامعي األخصايئموجودا متى ما كان العميل أمام ضغط أو مواجهة مع 

 



U 
 

 197

 

 

 

 

U 
Unconsciousness الالشعور 

يف نظرية التحليل النفيس، يقصد بالالشعور تلك املنطقة من العقل أو من البناء النفيس  البعيدة 
عد مجال جميع الذكريات املنسية، واألفكار، كام أنها مجال عن الوعي املبارش للفرد، والتي ت

 ).1(لعمليات التفكري األولية، والدوافع املكبوتة، إضافة إىل الحوافز البيولوجية 

كام يعرف الالشعور بالعقل الباطن، وهو يحتوي العمليات النفسية التي تحدث دون 
تة لعدم مالءمتها للمبادئ الخلقية أو شعور الفرد بها أو الدوافع الغريزية األولية املكبو

االجتامعية، أو ملا تسببه من شعور بالقلق كالرغبات الجنسية والعدوانية والخربات 
االنتقالية املؤملة، هذا وميكن عن طريق التحليل النفيس الكشف عن مكونات الالشعور 

)42.( 

Unemployment البطالة 

ظاهرة اجتامعية تعرب عن العاملة الناقصة، وتتجسد يف التفاوت بني سوق العمل وسوق 
وتقوم تلك الظاهرة عىل كون رشيحة من السكان القادرين عىل العمل، ال تجد . االنتاج

عمال لها، بسبب زيادة عرض األيدي العاملة ، وانهيار صغار املنتجني املرتتب عىل الرصاع 
نتيجة أزمة (البطالة الكلية : النظام الرأساميل، هذا وللبطالة أنواع منهاالتنافيس الحاد يف 

، )يف قطاع انتاجي تعرض لكارثة طبيعية أو اقتصادية(، البطالة املحدودة )اقتصادية عامة
ناجمة عن إغالق بعض (، والبطالة الفنية )تطول عامال تعطلوا تعطال مؤقتا(بطالة جزئية 

 ).25) (اإلنتاجنشاطات، أو تبدالت رسيعة يف تقنية املصانع أو إلغاء بعض ال
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Unit Of Attention وحدة االهتامم 

 جهوده إليها االجتامعي األخصايئتشري وحدة االهتامم إىل بؤرة التدخل املهني التي يوجه 
بهدف املساعدة أو إحداث التعديل، فعىل سبيل املثال، بالنسبة لألخصايئ االجتامعي 

يعمل من خالل التحليل النفيس، تكون وحدة االهتامم هي العمليات العيادي الذي 
النفسية الداخلية للفرد، أما وحدة االهتامم بالنسبة ملنظم املجتمع فهي تلك القوى 

وبالنسبة ألخصايئ خدمة الجامعة، تكون . االجتامعية املتفاعلة املوجودة يف املجتمع املحيل
ولألخصايئ االجتامعي صاحب التوجه السلويك، عمليات الجامعة هي وحدة االهتامم، 

 ).1(تعترب وحدة االهتامم هنا سلوكيات معينة يأتيها الفرد 
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V 
Validity الصدق 

). 9( عىل قياس ما تريد قياسه اإلجراءاتيف البحث االجتامعي، الصدق هو مدى قدرة 
 .أنظر صدق املحتوى، الصدق الداخيل، الصدق الخارجي

Variables املتغريات 

املتغريات يف البحث ويف اإلحصاء هي البيانات التي تتغري من قيمة إىل أخرى التي يهتم 
 العالقة بينها، واملتغريات عىل ثالثة أنواع هي املتغري التابع وبإيجادالباحث بقياسها 

Dependent Variable واملتغري املستقل ، Independent Variable  الوسيط  ، واملتغري
Intervening Variable ) 42.( 

Value القيمة 

كل ما يعترب جديرا باهتامم الفرد وعنايته ونشدانه العتبارات اجتامعية أو اقتصادية أو 
والقيم أحكاما مكتسبة من الظروف االجتامعية يترشبها الفرد . سيكولوجية إىل غري ذلك

ر يف تعلمه، فالصدق واألمانة ويحكم بها وتحدد مجاالت تفكريه وتحدد سلوكه وتؤث
لية كلها قيم يكتسبها الفرد من املجتمع الذي ووالشجاعة األدبية والوالء وتحمل املسؤ

والقيمة قد . يعيش فيه، وتختلف القيم باختالف املجتمعات، بل والجامعات الصغرية
 ).42(بدأ تكون ايجابية كالتمسك مببدأ من املبادئ ، كام قد تكون سلبية كاحتقار هذا امل
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Victim Blaming لوم الضحية 

فلسفة أو توجه يعزو اشرتاك الفرد املترضر يف الظاهرة االجتامعية، فعىل سبيل املثال املرأة 
التي تتعرض لالغتصاب أو للمضايقة الجنسية يتم توجيه اللوم إليها لكونها قامت بإغراء 

م بأنها ماسوشية وتشجع زوجها املجرم، واملرأة التي تتعرض للرضب من قبل زوجها تته
عىل استمراء رضبها، ومن أن الفقري متهم بأنه سبب يف فقره ألنه كسول وال يريد أن يعمل 

)1  .( 

Vocational Training التدريب املهني 

يقصد به برامج التدريب القصرية التي تهدف إىل تزويد األفراد باملعارف واملهارات التي 
املتصلة ببعضها، أما إذا كان يهدف إىل تكوين العامل املهرة تتطلبها مجموعة املهن 

ومنحهم مقدمات معرتف بها ويقوم كجزء من النظام املدريس فيطلق عليه التعليم املهني 
)42.( 
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W 
Wechsler Intelligence Scales مقاييس ويكسلر للذكاء 

، وهناك مقياسان، أحدهام مقاييس وضعها ويكسلر تحدد مستوى الذكاء لدى األفراد
للكبار أو الراشدين، أما اآلخر فهو لألطفال وهام متشابهان من حيث الفحوى إال أن األخري 

 ). 44(أقل صعوبة 

Welfare State دولة الرفاهية 

لية رسمية وواضحة ودولة الرفاهية هي ما يفرتضه املجتمع يف الدولة التي تتحمل مسؤ
ية ألعضائها وتظهر مثل هذه الحالة إذا أصبح املجتمع أو نحو تحقيق الرفاهية األساس

الذين يتولون أموره مقتنعني بأن رفاهية الفرد بجانب حفظ النظام واألمن القومي من 
األهمية مبكان بحيث ال ميكن تركها للتقاليد أو التنظيامت غري الرسمية واملرشوعات 

 ).42(لية الحكومة والخاصة بل هي مسؤ

Withdrawal Symptoms األعراض اإلنسحابية 

ردود الفعل الجسمية واالنفعالية الناتجة عن انقطاع الفرد عن استعامل املخدر أو 
ومن األعراض االنسحابية التي قد مير .  الكحول الذي كان مدمنا أو متعودا عىل استخدامه

اد، وتقلب بها الفرد الرعشة، آالم الجهاز الهضمي، اضطرابات الخوف والغضب، القلق الح
 ). 5(وتختلف األعراض االنسحابية املصاحبة للفرد تبعا للامدة املتعاطاة ). 1(املزاج 

 وتقـوم التجمعـات الحيوانيـة. العلم الذي يقوم بالدراسة املقارنة ملجتمعـات الحيـوان
  ـعـىل التكاـفـل أي الحـيـاة املـشـرتكة ـبـني كائـنـات حـيـة مختلـفـة األـنـواع ذات حاـجـات

 ًوم عىل التطفل أي تكون العالقـة مرغوبـا فيهـا مـن جانـب الطفـييل متكاملة، كام تق
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فقط ، وكذلك عىل املعايشة، وهي اشرتاك من جانبني يستفيد كل واحد من وجود غريه 
ًمعه، دون أن يعيش عىل حسابه، وأيضا عىل املساكنة، وهي منو كائن داخل مسكن كائن 

 ).42(آخر دون أي مشاركة 

 

 

X 
X and Y chromosomes كرموزموم  واي وإكس 

  XX(والذي يحدد اقرتانها جنس الفرد إما ذكرا أو أنثى.  كرموزومات الجنس البرشي
 فيملك الرجل واحدا  X ميلكه الرجل فقط، أما  Yفكرموزوم ). 1) ( للذكورXYلإلناث، 

 ).42(منه فقط، يف حني متلك األنثى اثنني 

Xenophobia الخوف من الغرباء 

 ).42(ويزيد هذا الشعور االعتداد بالجنس . لخوف والبغض نحو األجانبشعور با

 

 

Y 
Youth الشباب 

األفراد الذين ترتاوح أعامرهم بني الثامنة عرشة والرابعة والعرشين، أي الذين أمتوا عادة 
.  الدراسة العامة، وتتميز هذه املرحلة بأنها مرحلة انتقالية إىل الرجولة أو األمومة

ألفراد فيها مرحلة التوجيه والرعاية ويكونون أكرث تحررا ولهذا تحتاج هذه ويتخطى ا
 ). 42(املرحلة إىل عناية خاصة 
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Z 
Zero Population Growth إنعدام النمو السكاين 

. حركة تدعو إىل استقرار التعداد السكاين بحيث يتساوى معدل املواليد مع معدل الوفيات
 ، Sex Educationة أن تحقيق ذلك يتم من خالل تعليم الجنس ويقرتح أنصار تلك الحرك

 ، ويف بعض األحيان دفع رضائب Family Planningموانع الحمل، التنظيم العائيل 
 ).1(بالنسبة لهؤالء الذين ينجبون أطفاال أكرث من تلك التي يحدده القانون 

Zero Tolerance انعدام التحمل 

ل عىل أنه انخفاض الحساسية لتأثري الكحول والذي يف تعاطي الكحول، يعرف التحم
لذا فإن املتعاطي املجرب يضطر إىل أخذ كميات أكرب ). 59(يحدث كنتيجة لخربة سابقة له 

 ).52(من السابق ليصل إىل التأثري نفسه أو النشوة السابقة التي شعر بها 

اسية تجاه  تأثري ويقصد بانعدام التحمل تلك الحالة التي يفقد فيها املتعاطي الحس
إال أنه لعوامل غري معروفة، يصبح الفرد . الكحول اال بتعاطي كميات كبرية جدا منه

 من كأسني من الرشاب Drunkالكحويل حساسا جدا تجاه الكحول لدرجة يكون فيها مثال 
 ).59(مثال، بعد أن كان يرشب أضعافا مضاعفة 

Zionism الصهيونية 

 من فيينا يف أواخر القرن التاسع عرش،  Herzlعى هريزل حركة تزعمها صحفي يهودي يد
وقصد بها إقامة دولة يهودية لتكون وطنا لليهود، ثم تطلعت الصهيونية إىل فلسطني 

 ).42(وصهيون أسم تل قريب يف فلسطني . لتقيم دولة إرسائيل
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Zoo Sociology علم اجتامع الحيوان 

وتقوم التجمعات الحيوانية عىل . تمعات الحيوانالعلم الذي يقوم بالدراسة املقارنة ملج
التكافل أي الحياة املشرتكة بني كائنات حية مختلفة األنواع ذات حاجات متكاملة، كام 
تقوم عىل التطفل أي تكون العالقة مرغوبا فيها من جانب الطفييل فقط، وكذلك عىل 

ه معه، دون أن يعيش املعايشة، وهي اشرتاك من جانبني يستفيد كل واحد من وجود غري
عىل حسابه، وأيضا عىل املساكنة، وهي منو كائن داخل مسكن كائن آخر دون أي مشاركة 

)42.( 
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 مرسد باملصطلحات الواردة حسب الرتتيب األبجدي باللغة اإلنجليزية

1. Abnormal Behavior السلوك غري املألوف 
2. Abstinence التوقف 
3. Abuse اإليذاء 
4. Academy Of Certified Social 

Workers 
 أكادميية األخصائيني االجتامعيني

5. Acceptance مبدأ التقبل 
6. Accessibility Of Services مكانية الحصول عىل الخدماتإ 
7. Accountability املسؤلية 
8. Achievement اإلنجاز 
9. Achievement Level مستوى اإلنجاز 
10. Action Theory نظرية األداء 
11. Action Therapy العالج األدايئ 
12. Ad  Hoc Coalition جامعة املشكلة 

13. Addiction اإلدمان 

14. Administration إدارة 

15. Administration In Social Work اإلدارة يف الخدمة االجتامعية 

16. Admission Procedures إجراءات الدخول 
17. Adulthood البلوغ 
18. Advice النصح 
19. Advocate Role املدافع 
20. Affect  تأثر(انفعال( 
21. Affect Congruency  املتطابق) التأثري(االنفعال 
22. After -Care الرعاية الالحقة 

23. Aggression العدوانية 

24. Agoraphobia الخوف من األمكنة الغريبة أو الواسعة 

25. Aids اإليدز 

26. Al-Anon جمعية أرس مدمني الكحول 

27. Alcoholics  مدمنو الخمر(الكحوليون( 
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28. Alcoholics Anonymous الكحوليون مجهولو الهوية 
29. Alcoholism الكحولية
30. Alpha Alcoholism إدمان الفا
31. Alzheimer’s Disease مرض الخرف
32. Ambivalence الوجدان تناقض
33. Amnesia الذاكرة فقدان
34. Amphetamine االمفيتامني
35. Anaclitic املرضية االعتامدية
36. Analysis التحليل
37. Anemia الدم فقر
38. Anger الغضب
39. Anorexia Nervosa فقدان الشهية للطعام
40. Anthropology االنرثبولوجيا
41. Antisocial Behavior غري االجتامعي(جتمع السلوك املضاد للم(
42. Antisocial Personality الشخصية غري االجتامعية 
43. Anxiety القلق
44. Apgar Rating الصحي" أبجار"مقياس 
45. Aphasia فقدان املهارة اللغوية
46. Applied Social Work Research التطبيقية  البحوث
47. Appointment تعيني/ مقابلة / موعد
48. Aspiration الطموح

49. Aspiration Level مستوى الطموح

50. Assessment التقدير

51. Attachment )ارتباط(تعلق 

52. Authoritarian التسلطية

53. Autism التوحد

54. Autonomous Practice املامرسة االستقاللية 

55. Autonomy االستقاللية

56. Aversion Stimulus )املنفر(املثري البغيض 
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57. Aversion Therapy )املنفر(العالج البغيض 

58. Avoidance )االبتعاد(التجنب

59. Barbiturates املسكنة العقاقري

60. Battered Child Syndrome متالزمة الطفل املعذب 
61. Battered Spouse Syndrome  الزوجة املعذبة/متالزمة الزوج 
62. Batterers Anonymous املعذبون مجهولو الهوية 
63. Battery التعذيب
64. Bed -Wetting  بلل الفراش(التبول غري اإلرادي( 
65. Behavior السلوك
66. Behavioral Approach املدخل السلويك

67. Behavioral Assessment تقدير السلوك

68. Behavioral Family Therapy العالج العائيل السلويك 

69. Behavioral Modification مدخل تعديل السلوك 

70. Behavioral Rehearsal متثيل السلوك

71. Behavioral Theory  السلوكيةاملدرسة

72. Behavioral Therapy العالج السلويك

73. Bereavement العزاء

74. Beta Alcoholism إدمان بيتا

75. Bias التحيز

76. Bibliotherapy العالج بالروايات والشعر

77. Bigamy التعدد الزواجي

78. Bimodal املنحنى التكراري ثنايئ القمة

79. Biofeedback التغذية الراجعة

80. Body Language جسملغة ال

81. Brainstorming  إثارة األفكار(العصف العقيل( 

82. Brief Therapy العالج القصري
83. Bulimia املريض النهم
84. Bureaucracy النظرية البريوقراطية

85. Burn Out امللل الوظيفي
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86. Case حالة

87. Case Conference الحالة) مؤمتر(تداول 
88. Case Finding البحث عن الحالة
89. Case History الحالةتاريخ 
90. Case Integration تكامل الحالة
91. Case Load عبء الحالة
92. Case Management إدارة الحالة
93. Case Record سجل الحالة
94. Case Study دراسة الحالة
95. Case-Work الفرد خدمة
96. Catalyst Role دور املحفز
97. Catatonic التخشبية الحالة
98. Catchment Area منطقة التصيد
99. Catharsis /Ventilation  التفريغ، أو ترصيف االنفعال(التنفيس( 
100.Census التعداد
101.Centralization املركزية
102.Channeling الرتبيط
103.Charity Organization 

Associations 
جمعيات تنظيم اإلحسان

104.Child Abuse إيذاء األطفال
105.Child Care رعاية الطفل
106.Child Guidance توجيه الطفل
107.Child Neglect إهامل الطفل
108.Childhood الطفولة
109.Chronic مزمن
110.Circular Causality السببية الدائرية
111.Citizen Participation مشاركة املواطنني
112.Classification )التبويب(التصنيف
113.Client العميل
114.Client System نسق العميل
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115.Closed Family العائلة املغلقة
116.Closed System غلقالنظام امل
117.Closed-Ended Questions األسئلة مغلقة النهايات 
118.Clustered Sampling العنقودية العينة
119.Coding الرتميز
120.Coercion اإلكراه
121.Cognitive Behavioral 

Therapies 
العالجات املعرفية السلوكية

122.Cognitive Models النامذج املعرفية
123.Collaboration  التعاون(التحالف(
124.Collective Responsibility املسؤلية الجامعية 
125.Communication االتصال
126.Community Organization  تنظيم املجتمع(خدمة املجتمع( 
127.Compensation التعويض 
128.Comprehensive Planning التخطيط الشامل 
129.Compulsion القرسية 
130.Concurrent Therapy  التخاصمي(العالج األحادي( 
131.Conditioned Response استجابة رشطية
132.Conditioned Stimulus املثري الرشطي
133.Conduct Disorder  املسلك(اضطراب األداء( 
134.Confabulation التلفيق
135.Confidentiality مبدأ الرسية
136.Conflict Management إدارة الرصاع
137.Conformity التصديق/التطابق
138.Confrontation املواجهة
139.Conjoint Therapy املتعدد(عالج املزدوج ال( 
140.Consciousness الوعي/الشعور
141.Consciousness-Raising زيادة الوعي
142.Consensus  اتفاق الرأي(اإلجامع(
143.Conservatism االتجاه التحفظي
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144.Constituency  الناخبني(جمهورا ملستفيدين( 
145.Construct Validity الصدق البنايئ
146.Consultation االستشارة
147.Containment االحتواء
148.Content Analysis تحليل املضمون
149.Content Validity املحتوى/صدق املضمون 
150.Contingency االحتاملية 
151.Continuous Reinforcement التعزيز املستمر/التدعيم 
152.Contracting التعاقد
153.Control الضبط
154.Control Group املجموعة الضابطة
155.Control Variable ابطاملتغري الض
156.Controlled  Drinking  الرشب املتحكم به(التحكم بالرشب( 
157.Controlled Drugs العقاقري املراقبة
158.Conversion التحويل
159.Conversion Symptoms األعراض التحويلية
160.Coping Mechanism آليات التكيف
161.Correction إصالح املذنبني/التأديب
162.Correlation التبادليةالعالقة /عالقة االرتباط 
163.Correlation Coefficient معامل االرتباط
164.Cost-Benefit Analysis تحليل التكلفة واملنفعة 
165.Cost-Of-Living Index مؤرش التكاليف املعيشية 
166.Counseling اإلرشاد
167.Craving  االشتهاء(االشتياق(
168.Crime جرمية
169.Crisis أزمة
170.Crisis Intervention التدخل وقت األزمة
171.Crisis Sequences  تسلسل األزمة(مراحل األزمة( 
172.Cross-Sectional Research الدراسة عرب املقطعية 
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173.Cult طائفة
174.Cultural الثقافة
175.Cultural Deprivation الحرمان الثقايف
176.Cultural Lag الهوة الثقافية
177.Cultural Relativism النسبية الثقافية
178.Cultural Shock الثقافيةالصدمة /الهزة
179.Culture Of Poverty ثقافة الفقر
180.Custody وصاية
181.Custody Of Children وصاية األطفال
182.Data Triangulation تعدد أدوات جمع البيانات 
183.Death/Mortality Rate معدل الوفيات
184.Decentralization الالمركزية
185.Decertification سحب الرتخيص
186.Decoding حل الرموز
187.Deductive Reasoning العقيلاالستنباط 
188.Defense Mechanism اآللية الدفاعية
189.Defensiveness الدفاعية
190.Deficit العجز املايل
191.Deflation االقتصادياالنكامش 
192.Deinstitutionalization الرعاية غري املؤسسية 
193.Delphi Conferencing مناقشات ديلفي/اجتامع 
194.Delta دلتا إدمان
195.Delusion الضالل/الوهم
196.Dementia  العته/ الخبال
197.Demography الدميغرافيا(الدراسة اإلحصائية للظاهرة( 
198.Denial اإلنكار
199.Dependency االتكالية/االعتامدية
200.Depersonalization فقدان الشخصية
201.Depression الكساد االقتصادي- االكتئاب 
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202.Deprivation الحرمان
203.Descriptive Studies راسات الوصفيةالد
204.Desensitization تخيف التأثري/إزالة
205.Desertion الهجر
206.Detoxification السموم إزالة
207.Developmental Stages مراحل النمو
208.Deviance شذوذ/انحراف
209.Diagnosis التشخيص
210.Diagnostic And Statistical 

Manual (DSM) 
الدليل التشخييص اإلحصايئ

211.Direct Influence لتأثري املبارشا
212.Direct Ive Therapy  اإلرشادي(العالج التوجيهي( 
213.Direct Practice املامرسة املبارشة
214.Direct Treatment املعالجة املبارشة
215.Disaster النكبة/الكارثة
216.Disaster Syndrome النكبة/متالزمة الكارثة 
217.Discharge Planning تخطيط الخروج
218.Disengaged Family ئلة ذات األدوار املنفصلةالعا 
219.Disengagement Theory نظرية االنسحاب 
220.Displacement اإلبدال/التبديل
221.Disposition اإلنهاء
222.Dissociation االنفصالية/الفصل
223.Distracter Role املشغل/املتلهي
224.Distribution االنتشار اإلحصايئ/التوزيع
225.Divorce Therapy عالج حاالت الطالق
226.Domestic Violence العنف الداخيل
227.Double Blind املزدوج/الحجب الثنايئ
228.Down Syndrome متالزمة داون
229.Drive الباعث/املحفز/الدافع
230.Dynamic  قوة محركة(دينامي(



مرسد باملصطلحات الواردة حسب

 الرتتيب األبجدي باللغة اإلنجليزية

213

231.Dysfunction الخلل الوظيفي
232.Dyslexia العجز يف الكتابة والقراءة
233.Dyssocial اجتامعيال
234.Ecological Perspective  االيكولوجي(املنظور البيئي( 
235.Educator Role دور املعلم
236.Effectiveness الفاعلية
237.Efficiency الكفاءة
238.Elder Abuse إيذاء املسنني
239.Elective Mutism الصمت االختياري
240.Eligibility األهلية
241.Emotion  وجدان/انفعال

242.Emotional Abuse اإليذاء العاطفي

243.Emotional Divorce النفصال العاطفيا

244.Emotional Liability العاطفة املتقلبة

245.Empathy التقمص الوجداين/التعاطف

246.Empathy/Sympathy املشاركة الوجدانية
247.Empirically Based Practice املامرسة املبنية عىل التجربة 
248.Enabler املمكن
249.Endemic استيطان املشكلة
250.Endogamy اربزواج األق/الزواج الداخيل
251.Endogenous من داخل الفرد/باطني
252.Endowment وقف
253.Enmeshed Family العائلة ذات األدوار املتداخلة/ 

 العائلة املتشابكة
254.Environmental Treatment العالج البيئي 
255.Epidemic شيوع الظاهرة/انتشار
256.Epidemiology شيوع الظاهرة/علم انتشار
257.Epistemology علم املعرفة
258.Epsilon Alcoholism إدمان إيبسلون



معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية
  Dictionary of Social Work Terminology

214

259.Equilibrium التوازن
260.Ethics  أخالقيات(قواعد أخالقية(
261.Ethnic Group جامعة عرقية
262.Ethnography علم اإلنسان الوصفي/إثنوغرافيا 
263.Ethology علم األعراق/أثنولوجيا
264.Ethology علم السامت/إثولوجيا
265.Etiology املشكلة أسباب املرض/علم
266.Evaluation التقويم
267.Evaluative Studies الدراسات التقوميية/البحوث 
268.Exceptional Children  اإلستثانائيني(األطفال غري العاديني( 
269.Exchange Theory النظرية التبادلية 
270.Experimental Design تصميم البحث التجريبي 
271.Experimental Group املجموعة التجريبية
272.Experimental Therapy لعالج التجريبيا
273.Explanatory Studies  التأويلية/الدراسات التفسريية 
274.Exploratory Studies االستكشافية/الدراسات االستطالعية 
275.Extended Family األرسة املمتدة
276.External Validity الصدق الخارجي
277.Face Sheet صحيفة االبتداء/الصحيفة األولية 
278.Facilitator Role دور املسهل
279.Fact-Gathering Interview  مقابلة جمع

الحقائق
280.Family األرسة/العائلة
281.Family Map خريطة العائلة
282.Family Myths الخرافات العائلية
283.Family Planning التخطيط األرسي/ التنظيم 
284.Family Policy السياسة العائلية
285.Family Projection Process عملية اإلسقاط العائيل 
286.Family Sculpting التعرية العائلية
287.Family Therapy العالج األرسي
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288.Fear الخوف
289.Feasibility Study دراسة الجدوى
290.Feedback الراجعة التغذية
291.Fertility Rate معدل الخصوبة
292.Fetal Alcohol Syndrome (Fas) متالزمة الجنني الكحويل 
293.Field Instruction حقيلالتعليم ال/التدريب امليداين 
294.Field Placement الحقيل/التعيني امليداين
295.Field Study/Research  البحث امليداين(الدراسة امليدانية( 
296.Fields Of Practice ميادين املامرسة
297.Financial Management اإلدارة املالية
298.Flight Into Illness العودة للمرض/النكوص 
299.Flooding التفريق
300.Force Field Analysis (Ffa) التحليل امليداين للقوى 
301.Forensic Social Work القانونية/الخدمة االجتامعية القضائية 
302.Foster Care الرعاية البديلة
303.Frail Elderly كبار السن الضعفاء
304.Frequency Distribution التوزيع التكراري 
305.Frustration اإلحباط
306.Functional Assessment التقدير الوظائفي 
307.Functional Impairment العجز الوظائفي 
308.Gamma Alcolism إدمان جاما
309.Gate Keeper حارس البوابة/البواب
310.General Systems Theory نظرية األنساق العامة 
311.Generalist املامرس العام
312.Generalization التعميم
313.Generic Social Work الخدمة االجتامعية العامة 
314.Genogram رسيالرسم األ
315.Gerontological Social Work الخدمة االجتامعية مع  املسنني 
316.Goal Setting تحديد األهداف
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317.Go-Between Role دور التوسط
318.Grass-Roots Organizing تنظيم القاعدة
319.Grief Reaction استجابة الفقد
320.Group جامعة
321.Group Cohesiveness متاسك الجامعة
322.Group Dynamics للجامعة) القوى املحركة (دينامية 
323.Group Identity هوية الجامعة
324.Group Therapy الجامعة العالجية
325.Group Work خدمة الجامعة
326.Guide Role  املرشد(املوجه(
327.Guilt الذنب
328.Half Way Houses بيوت نصف الطريق
329.Hallucination الهالوس
330.Halo Effect  هالو) حالة(تأثري
331.Handicap اإلعاقة
332.Hard To Reach Client العمالء صعبي الوصول 
333.Health الصحة
334.Health Care الرعاية الصحية
335.Health Planning التخطيط الصحي
336.Helping Process  املساعدةعمليات

337.Heredity الوراثة
338.Heroin الهريوين
339.Heterogeneous التباين/االختالف
340.Hetrostasis انعدام االتزان
341.Historical Method املنهج التاريخي
342.Histrionic Personality Disorder اضطراب الشخصية الهستريي 
343.Holistic Approach املذهب الكيل
344.Home Bound حبيس املنزل
345.Home-Care الرعاية املنزلية
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346.Homelessness الترشد
347.Homeostasis االتزان
348.Homicide القتل
349.Homogeneous التجانس/التشابه
350.Hot Line 351.خدمة الخط الساخن 
352.Human Capital رأس املال البرشي
353.Hyperactivity الزائد النشاط
354.Hypnosis التنويم املغناطييس

355.Hypothesis الفرض
356.Id )الهو(ألهي
357.Identification التقمص
358.Identified Client  الضحية(العميل املقصود( 
359.Identity الشخصية/الهوية
360.Idiot معتوه
361.Imbecile أبله
362.Incrementalism القاعدة عىل  التزويدية/البناء
363.Indirect Practice املامرسة غري املبارشة
364.Indirect Treatment العالج غري املبارش
365.Individualization الفردية/التفريد
366.Inductive Reasoning االستقراء العقيل
367.Infant Mortality Rate معدل وفيات الرضع
368.Infanticide األطفال قتل
369.Inferiority Complex مركب القصور/عقدة الدونية 
370.Inflation التضخم
371.Information And Referral 

Services 
خدمة املعلومات والتحويل

372.Informed Consent منح املوافقة
373.Input-Output Analysis تحليل املدخالت واملخرجات 
374.Insanity الجنون
375.Insight تبرصال/االستبصار
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376.Intake مقابلة البت
377.International Social Work الخدمة االجتامعية الدولية 
378.Interpretation التفسري/التأويل
379.Intervention املهني التدخل
380.Interview املقابلة
381.Intoxication السكر/الثاملة
382.Investigator Triangulation الباحثني  املالحظني/تعدد
383.Jellink’s Typology Of 

Alcoholism 
منطية جيلنيك الكحولية

384.Job Analysis التحليل الوظيفي
385.Job Description التوصيف الوظيفي
386.Jointinterview املشرتكة املقابلة
387.Knowledge Base القاعدة املعرفية
388.Kubler-Ross Death Stages مراحل الوفاة لدى كوبلر 
389.Labeling التسمية/النعت 
390.License Of Professional Practice إجازة املامرسة املهنية 
391.Linear Causality الخطية الطولية/السببية
392.Listening اإلصغاء
393.Longitudinal Study الدراسة الطولية
394.Mailed Questionnaire استبانة الربيد
395.Maladaptation التكيف سؤ
396.Maladjustment التوافق سؤ
397.Management By Objectives 

(Mbo) 
اإلدارة باألهداف

398.Marital Contracting التعاقد الزواجي
399.Masochism املاسوشية/حب تعذيب الذات 
400.Mean املتوسط الحسايب
401.Median الوسيط
402.Medical Social Work الخدمة االجتامعية الطبية 
403.Meta-Analysis تحليل التحاليل
404.Method Triangulation تعدد مناهج البحث 
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405.Methodology Of 
Triangulation 

التعدد املنهجي

406.Methods In Social Work طرق الخدمة االجتامعية 
407.Military Social Work الخدمة االجتامعية العسكرية 
408.Mode املنوال
409.Moron املأفون/املورون
410.Mortality Rate معدل الوفيات
411.Multiproblem Family األرسة ذات املشكالت املتعددة 
412.National Association Of Social 

Workers (Nasw) 
الجمعية الوطنية لألخصائيني 

 االجتامعيني
413.New Paradigm االتجاه العلمي الجديد
414.Non-Probability Sampling التعيني غري االحتاميل 
415.Normal Behavior السلوك املألوف
416.Nuclear Family  النواتية(األرسة النووية(
417.Occupational Social Work الخدمة االجتامعية املهنية 
418.Open-Ended Questions األسئلة ذات النهايات املفتوحة 
419.Oppression القهر/الظلم
420.Overprotectiveness الحامية الزائدة
421.Paranoia )بارانويا(االرتياب /التشكك
422.Pearson’s  R Correlation معامل ارتباط بارسون 
423.Peer Review ء املهنةاملراجعة بواسطة زمال
424.Phone Questionnaire استبانة الهاتف
425.Physiological Needs الحاجات الطبيعية
426.Police Social  Work الخدمة االجتامعية الرشطية 
427.Poor Law قانون الفقراء
428.Poverty Line خط الفقر
429.Premenstrual Syndrome(Pms) متالزمة ما قبل الطمث 
430.Prevalence Rate معدل االنتشار
431.Probability Sampling التعيني االحتاميل
432.Problem املشكلة
433.Problem Solving Casework حل املشكلة يف خدمة الفرد 
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434.Problem-Oriented 
Record(Por) 

سجل توجه املشكلة

435.Process Recording تسجيل العملية
436.Profession املهنة
437.Professional Relationship مبدأ العالقة املهنية 
438.Psychiatric Social Work  الخدمة االجتامعية الطبية النفسية

 )الطبنفسية(
439.Psychoanalysis Theory نظرية التحليل النفيس 
440.Psychology النفس علم
441.Punishment العقاب
442.Purposeful Sample املقصودة/العينة العمدية 
443.Qualitative Research النوعية/البحوث الكيفية 
444.Quantitative Research البحوث الكمية
445.Questionnaire االستفتاء/االستبيان
446.Quota  Sampling العينة الحصصية
447.Rationalization التربير
448.Recidivism Rate معدل االنتكاسة
449.Recidivist منتكس
450.Recording التسجيل
451.Reductionism االختزالية
452.Referral التحويل/اإلحالة
453.Reflection Of Feelings انعكاس املشاعر
454.Regression النكوص
455.Rejection النبذ/الرفض
456.Relapse اإلنتكاسة
457.Reliability الثبات
458.Repression الكبت
459.Resistance مقاومة
460.Resources املوارد
461.Response االستجابة
462.Retirement التقاعد
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463.Role Ambiguity ضبابية الدور
464.Role Conflict رصاع الدور
465.Role Playing متثيل الدور/لعب
466.Role Reequilibration إعادة توازن الدور
467.Role Reversal قلب الدور
468.Role Theory نظرية الدور
469.Rorschach Test اختبار راوخ
470.Rural Social Work الخدمة االجتامعية الريفية 
471.Sadomasochism تعذيب اآلخرين(السادية( 
472.Safety Needs الحاجة لألمن
473.Sample العينة
474.Satisficing مريض
475.Scapegoat حمل خطايا الغري/كبش الفداء.
476.Schizophrenia الفصام
477.School Phobia الخوف من املدرسة
478.School Social Work الخدمة االجتامعية املدرسية 
479.Scientific Method املنهج العلمي
480.Secondary Prevention الوقاية الثانوية
481.Self- Actualization Needs الحاجة لتحقيق الذات 
482.Self- Determination حق تقرير املصري
483.Self-Disclosure الكشف الذايت
484.Self-Help مبدأ املساعدة الذاتية
485.Sexual Abuse اإليذاء الجنيس
486.Significance Level مستوى الداللة اإلحصائية 
487.Significant Others األشخاص ذوو األهمية للفرد 
488.Single System Designs تصميامت النسق املفرد 

489.Skew االنحدار

490.Snowball Sample عينة كرة الثلج

491.Soap Charting Method طريقة سوب
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492.Social Action االجتامعي) الفعل(التحرك

493.Social Agency  املؤسسة االجتامعية/الوكالة االجتامعية 
494.Social Causation Theory تامعيةنظرية السببية االج 
495.Social Change التغري االجتامعي
496.Social Control الضبط االجتامعي
497.Social Development التنمية االجتامعية
498.Social Diagnosis التشخيص االجتامعي
499.Social Distance البعد االجتامعي/التباعد
500.Social History التاريخ االجتامعي
501.Social Insurance جتامعيالتأمني اال/الضامن 
502.Social Issues القضايا االجتامعية/املسائل
503.Social Justice العدالة االجتامعية
504.Social Mobility الحراك االجتامعي
505.Social Needs الحاجات االجتامعية
506.Social Phobia الرهاب االجتامعي/الخواف
507.Social Planning التخطيط االجتامعي
508.Social Policy عيةالسياسة االجتام
509.Social Psychology علم النفس االجتامعي
510.Social Reform اإلصالح االجتامعي
511.Social Research البحوث االجتامعية
512.Social Security األمن االجتامعي
513.Social Services خدمات اجتامعية
514.Social Skills مهارات اجتامعية
515.Social Therapy العالج االجتامعي
516.Social Treatment املعالجة االجتامعية
517.Social Value القيمة االجتامعية
518.Social Welfare الرعاية االجتامعية
519.Social Work الخدمة االجتامعية
520.Social Work Code Of Ethics  قواعد السلوك املهني يف الخدمة

 االجتامعية
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521.Social Work Practice مامرسة الخدمة االجتامعية 
522.Social Work Principles مبادئ الخدمة االجتامعية 
523.Social Work Skills مهارات الخدمة االجتامعية 
524.Social Work With Children الخدمة االجتامعية مع األطفال 
525.Social Work With Youth الخدمة االجتامعية مع الشباب 
526.Social Work With Youth الخدمة االجتامعية مع الشباب 
527.Social Worker االجتامعياألخصايئ 
528.Socialization  التنشئة

االجتامعية
529.Society املجتمع
530.Sociology االجتامع علم
531.Source Of Data Triangulation تعدد مصادر البيانات 
532.Span Of Control نطاق التمكن
533.Standard Deviation  االنحراف

املعياري
534.Standardized Tests االختبارات املقننة
535.Statistics حصاءاإل
536.Stereotype الفكرة النمطية الثابتة(الشائعة( 
537.Stimulus املثري
538.Stratified Sample العينة الطبقية
539.Substance Abuse إساءة استعامل العقاقري 
540.Suggestion اإليحاء
541.Sustaining Procedures إجراءات البقاء
542.Symptom العرض
543.Syndrome املتالزمة
544.System نسق/نظام
545.Systematic Observation املالحظة املنتظمة 
546.Systematic Random Sampling العينة العشوائية املنتظمة 
547.Task-Centered Treatment املعالجة املرتكزة عىل املهام 
548.Termination Phase مرحلة اإلنهاء
549.Theory نظرية
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550.Theory Triangulation التعدد النظري
551.Therapy عالج
552.Threats To External Validity مخاطر الصدق الخارجي 
553.Threats To Internal Validity مخاطر الصدق الداخيل 
554.Treatment Team الفريق العالجي
555.Triangulation )املنهج التعددي(التعديد
556.Unconsciousness الالشعور
557.Unemployment البطالة
558.Unit Of Attention وحدة االهتامم
559.Validity الصدق
560.Value القيمة
561.Variables املتغريات
562.Victim Blaming لوم الضحية
563.Vocational Training التدريب املهني
564.Wechsler Intelligence Scales مقاييس ويكسلر للذكاء 
565.Welfare State دولة الرفاهية 
566.Withdrawal Symptoms  االنسحابيةاألعراض 
567.X And Y Chromosomes كرموزموم  واي وإكس 
568.Xenophobia الغرباء من الخوف
569.Youth الشباب
570.Zero Population Growth النمو السكاينانعدام  
571.Zero Tolerance انعدام التحمل
572.Zionism الصهيونية
573.Zoo Sociology علم اجتامع الحيوان
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مرسد باملصطلحات الواردة حسب الرتتيب األبجدي باللغة العربية

Imbecile أبله .1
Ethnography 2.  علم اإلنسان الوصفي/إثنوغرافيا 
Ethology علم األعراق/أثنولوجيا .3
Ethology علم السامت/إثولوجيا .4
License of professional practice 5. إجازة املامرسة املهنية 
Sustaining procedures 6. إجراءات البقاء
Admission procedures 7. إجراءات الدخول
Consensus 8.  اتفاق الرأي(اإلجامع(
Referral 9. التحويل/اإلحالة
Frustration 10. اإلحباط
Statistics 11. اإلحصاء
Social worker 12. األخصايئ االجتامعي
Administration إدارة .13
Case management 14. إدارة الحالة
Conflict management 15. إدارة الرصاع
Financial management 16. اإلدارة املالية
Management by objectives 
(mbo) 

اإلدارة باألهداف .17

Administration in social work 18. اإلدارة يف الخدمة االجتامعية 
Addiction 19. اإلدمان
Epsilon alcoholism 20. إدمان إيبسلون
Alpha alcoholism 21. إدمان الفا
Beta alcoholism 22. إدمان بيتا
Gamma alcolism 23. إدمان جاما
Delta إدمان دلتا .24
Counseling 25. اإلرشاد
Detoxification 26. إزالة السموم

Desensitization 27. تخيف التأثري/إزالة
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Crisis 28. أزمة

Open-ended questions 29. األسئلة ذات النهايات املفتوحة 

Closed-ended questions 30. نهاياتاألسئلة مغلقة ال 
Substance abuse 31. إساءة استعامل العقاقري
Insight التبرص/اإلستبصار .32
Extended family 33. األرسة املمتدة
Nuclear family 34.  النواتية(األرسة النووية(
Multiproblem family 35. األرسة ذات املشكالت املتعددة 
Significant others 36. األشخاص ذوو األهمية للفرد 
Listening صغاءاإل .37
Social reform 38. اإلصالح االجتامعي
Exceptional children 39.  اإلستثانائيني(األطفال غري العاديني( 
Role reequilibration 40. إعادة توازن الدور
Handicap 41. اإلعاقة
Withdrawal symptoms 42. األعراض اإلنسحابية 
Conversion symptoms 43. األعراض التحويلية
Academy of certified social 
workers 

أكادميية األخصائيني االجتامعيني .44

Depression 45.  الكساد االقتصادي-اإلكتئاب 
Coercion 46. اإلكراه
Id 47.  الهو(ألهي(
Coping mechanism 48. آليات التكيف
Defense mechanism 49. اآللية الدفاعية
Social security 50. األمن االجتامعي
Relapse 51. اإلنتكاسة
Achievement نجازاإل .52
Zero population growth 53. إنعدام النمو السكاين 
Denial 54. اإلنكار
Deflation 55. اإلنكامش االقتصادي
Disposition 56. اإلنهاء
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Eligibility 57. األهلية
Child neglect 58. إهامل الطفل
Suggestion 59. اإليحاء
Aids 60. اإليدز
Abuse 61. اإليذاء
Child abuse 62. إيذاء األطفال
Sexual abuse 63. يذاء الجنيساإل
Emotional abuse 64. اإليذاء العاطفي
Elder abuse 65. إيذاء املسنني
Conservatism 66. االتجاه التحفظي
New paradigm 67. االتجاه العلمي الجديد
Homeostasis 68. االتزان
Communication 69. االتصال
Delphi conferencing 70. مناقشات ديلفي/اجتامع 
Contingency 71. االحتاملية
Containment 72. االحتواء
Rorschach test 73. اختبار راوخ
Standardized tests 74. االختبارات املقننة
Reductionism االختزالية .75
Heterogeneous التباين/االختالف .76
Deductive reasoning 77. االستنباط العقيل
Mailed questionnaire 78. استبانة الربيد
Phone questionnaire 79. استبانة الهاتف
Questionnaire 80. االستفتاء/االستبيان
Response 81. االستجابة
Grief reaction 82. استجابة الفقد
Conditioned Response 83. استجابة رشطية
Consultation 84. االستشارة
Inductive Reasoning 85. االستقراء العقيل
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Autonomy 86. االستقاللية
Endemic 87. استيطان املشكلة
Craving 88.  االشتهاء(االشتياق(
Conduct Disorder 89.  املسلك(اضطراب األداء( 
Histrionic Personality 
Disorder 

اضطراب الشخصية الهستريي .90

Anaclitic 91. االعتامدية املرضية
Dependency 92. االتكالية/االعتامدية
Amphetamine 93. االمفيتامني
Accessibility of Services 94. إمكانية الحصول عىل الخدمات 
EPIDEMIC 95. وع الظاهرةشي/انتشار
Anthropology 96. االنرثبولوجيا
Skew 97. االنحدار
Standard Deviation 98. االنحراف املعياري
Deviance 99. شذوذ/انحراف
Hetrostasis 100.انعدام االتزان
Zero Tolerance 101.انعدام التحمل
Reflection Of Feelings 102.انعكاس املشاعر
Emotional Divorce 103.االنفصال العاطفي
Affect Congruency 104. املتطابق) التأثري(االنفعال 
Affect 105. تأثر(انفعال(
Emotion وجدان/انفعال .106
Endogenous من داخل الفرد/باطني.107
Case Finding 108.البحث عن الحالة
Social Research 109.البحوث االجتامعية
Applied Social Work Research 110.البحوث التطبيقية 
Quantitative Research 111.الكميةالبحوث  
Qualitative Research 112.النوعية/البحوث الكيفية 
Evaluative Studies 113.الدراسات التقوميية/البحوث 
Unemployment 114.البطالة
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Adulthood 115.البلوغ 
Incrementalism 116.التزويدية/البناء عىل القاعدة 
Gate Keeper 117.حارس البوابة/البواب 
Half Way Houses 118.بيوت نصف الطريق 
Halo Effect 119. هالو) حالة(تأثري 
Direct Influence 120.التأثري املبارش 
Correction 121.إصالح املذنبني/التأديب 
Interpretation 122.التفسري/التأويل 
Social History 123.التاريخ االجتامعي 
Case History 124.تاريخ الحالة 
Social Distance 125.البعد االجتامعي/التباعد 
Displacement 126.لاإلبدا/التبديل 
Rationalization 127.التربير 
Bed -Wetting 128. بلل الفراش(التبول غري اإلرادي( 
Avoidance 129. االبتعاد(التجنب( 
Collaboration 130. التعاون(التحالف( 
Goal Setting 131.تحديد األهداف 
Social Action 132.االجتامعي) الفعل(التحرك 
Controlled  Drinking 133. الرشب املتحكم به(التحكم بالرشب( 
Analysis 134.التحليل 
Meta-Analysis 135.تحليل التحاليل 
Cost-Benefit Analysis 136.تحليل التكلفة واملنفعة 
Input-Output Analysis 137.تحليل املدخالت واملخرجات 
Content Analysis 138.تحليل املضمون 
Force Field Analysis (Ffa) 139.التحليل امليداين للقوى 
Job Analysis 140.التحليل الوظيفي 
Conversion 141.التحويل 
Bias 142.التحيز 
Social Planning 143.التخطيط االجتامعي 
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Discharge Planning 144.تخطيط الخروج 
Comprehensive Planning 145.التخطيط الشامل 
Health Planning 146.التخطيط الصحي 
Case Conference 147. الحالة) مؤمتر(تداول 
Intervention 148.التدخل املهني 
Crisis Intervention 149.التدخل وقت األزمة 
Vocational Training 150.التدريب املهني 
Field Instruction 151.التعليم الحقيل/التدريب امليداين 
Continuous Reinforcement 152.التعزيز املستمر/التدعيم 
Channeling 153.الرتبيط 
Coding 154.الرتميز 
Recording 155.التسجيل 
Process Recording 156.تسجيل العملية 
Authoritarian 157.التسلطية 
Homogeneous 158.التجانس/التشابه 
Diagnosis 159.التشخيص 
Social Diagnosis 160.التشخيص االجتامعي 
Homelessness 161.الترشد 
Paranoia 162.بارانويا(االرتياب /التشكك( 
Experimental Design 163.تصميم البحث التجريبي 
Single System Designs 164.تصميامت النسق املفرد 
Classification 165. التبويب(التصنيف( 
Inflation 166.التضخم 
Conformity 167.التصديق/التطابق 
Empathy 168.التقمص الوجداين/التعاطف 
Contracting 169.التعاقد 
Marital Contracting 170.التعاقد الزواجي 
Census 171.التعداد 
Data Triangulation 172.تعدد أدوات جمع البيانات 
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Investigator Triangulation 173.املالحظني/تعدد الباحثني 
Bigamy 174.التعدد الزواجي 
Methodology Of Triangulation 175.التعدد املنهجي 
Theory Triangulation 176.التعدد النظري 
Source Of Data Triangulation 177.تعدد مصادر البيانات 
Method Triangulation 178.تعدد مناهج البحث 
Triangulation 179. املنهج التعددي(التعديد( 
Battery 180.تعذيبال 
Family Sculpting 181.التعرية العائلية 
Attachment 182. ارتباط(تعلق( 
Generalization 183.التعميم 
Compensation 184.التعويض 
Probability Sampling 185.التعيني االحتاميل 
Field Placement 186.الحقيل/التعيني امليداين 
Non-Probability Sampling 187.التعيني غري االحتاميل 
Biofeedback 188.لتغذية الراجعةا 
Feedback 189.التغذية الراجعة 
Flooding 190.التغريق 
Social Change 191.التغري االجتامعي 
Individualization 192.الفردية/التفريد 
Retirement 193.التقاعد 
Assessment 194.التقدير 
Behavioral Assessment 195.تقدير السلوك 
Functional Assessment 196.التقدير الوظائفي 
Identification 197.التقمص 
Evaluation 198.التقويم 
Case Integration 199.تكامل الحالة 
Confabulation 200.التلفيق 
Group Cohesiveness 201.متاسك الجامعة 
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Behavioral Rehearsal 202.متثيل السلوك 
Ambivalence 203.تناقض الوجدان 
Socialization 204.التنشئة االجتامعية 
Grass-Roots Organizing 205.تنظيم القاعدة 
Family Planning 206.التخطيط األرسي/ التنظيم 
Catharsis /Ventilation 207. التفريغ، أو ترصيف االنفعال(التنفيس( 
Social Development 208.التنمية االجتامعية 
Hypnosis 209.التنويم املغناطييس 
Equilibrium 210.التوازن 
Child Guidance 211.توجيه الطفل 
Autism 212.التوحد 
Frequency Distribution 213.وزيع التكراريالت 
Distribution 214.االنتشار اإلحصايئ/التوزيع 
Job Description 215.التوصيف الوظيفي 
Abstinence 216.التوقف 
Reliability 217.الثبات 
Cultural 218.الثقافة 
Culture Of Poverty 219.ثقافة الفقر 
Intoxication 220.السكر/الثاملة 
Crime 221.جرمية 
Group 222.جامعة 
Group Therapy 223.الجيةالجامعة الع 
Ad  Hoc Coalition 224.جامعة املشكلة 
Ethnic Group 225.جامعة عرقية 
Charity Organization 
Associations 

 جمعيات تنظيم اإلحسان.226

Al-Anon 227.جمعية أرس مدمني الكحول 
National Association Of Social 
Workers (Nasw) 

 الجمعية الوطنية لألخصائيني االجتامعيني.228

Constituency 229.الناخبني(ورا ملستفيدين جمه( 
Insanity 230.الجنون 
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Social Needs 231.الحاجات االجتامعية 
Physiological Needs 232.الحاجات الطبيعية 
Self- Actualization Needs 233.الحاجة لتحقيق الذات 
Safety Needs 234.الحاجة لألمن 
Case 235.حالة 
Catatonic 236.الحالة التخشبية 
Masochism 237.وشيةاملاس/حب تعذيب الذات 
Home Bound 238.حبيس املنزل 
Double Blind 239.املزدوج/الحجب الثنايئ 
Social Mobility 240.الحراك االجتامعي 
Deprivation 241.الحرمان 
Cultural Deprivation 242.الحرمان الثقايف 
Self- Determination 243.حق تقرير املصري 
Decoding 244.حل الرموز 
Problem Solving Casework 245.دمة الفردحل املشكلة يف خ 
Overprotectiveness 246.الحامية الزائدة 
Dementia 247. العته/ الخبال 
Social Services 248.خدمات اجتامعية 
Social Work 249.الخدمة االجتامعية 
International Social Work 250.الخدمة االجتامعية الدولية 
Rural Social Work 251.الخدمة االجتامعية الريفية 
Police Social  Work 252.دمة االجتامعية الرشطيةالخ 
Medical Social Work 253.الخدمة االجتامعية الطبية 
Psychiatric Social Work 254. الخدمة االجتامعية الطبية النفسية

 )الطبنفسية(
Generic Social Work 255.الخدمة االجتامعية العامة 
Military Social Work 256.الخدمة االجتامعية العسكرية 
Forensic Social Work 257.القانونية/الخدمة االجتامعية القضائية 
School Social Work 258.الخدمة االجتامعية املدرسية 
Occupational Social Work 259.الخدمة االجتامعية املهنية 
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Gerontological Social Work 260.الخدمة االجتامعية مع  املسنني 
Social Work With Children 261.الخدمة االجتامعية مع األطفال 
Social Work With Youth 262.الخدمة االجتامعية مع الشباب 
Social Work With Youth 263.الخدمة االجتامعية مع الشباب 
Group Work 264.خدمة الجامعة 
Hot Line 265.خدمة الخط الساخن 
Case-Work 266.خدمة الفرد 
Community Organization 267.تنظيم املجتمع(خدمة املجتمع( 
Information And Referral 
Services 

 خدمة املعلومات والتحويل.268

Family Myths 269.الخرافات العائلية 
Family Map 270.خريطة العائلة 
Poverty Line 271.خط الفقر 
Dysfunction 272.الخلل الوظيفي 
Social Phobia 273.الرهاب االجتامعي/الخواف 
Fear 274.الخوف 
Agoraphobia 275.الخوف من األمكنة الغريبة أو الواسعة 
Xenophobia 276. الغرباءالخوف من 
School Phobia 277.الخوف من املدرسة 
Drive 278.الباعث/املحفز/الدافع 
Exploratory Studies 279.االستكشافية/الدراسات االستطالعية 
Explanatory Studies 280. التأويلية/الدراسات التفسريية 
Descriptive Studies 281.الدراسات الوصفية 
Demography 282.افياالدميغر(الدراسة اإلحصائية للظاهرة( 
Feasibility Study 283.دراسة الجدوى 
Case Study 284.دراسة الحالة 
Longitudinal Study 285.الدراسة الطولية 
Field Study/Research 286. البحث امليداين(الدراسة امليدانية( 
Cross-Sectional Research 287.الدراسة عرب املقطعية 
Defensiveness 288.الدفاعية 
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Diagnostic And Statistical 
Manual (DSM) 

 الدليل التشخييص اإلحصايئ.289

Go-Between Role 290.دور التوسط 
Catalyst Role 291.دور املحفز 
Facilitator Role 292.دور املسهل 
Educator Role 293.دور املعلم 
Welfare State 294.دولة الرفاهية 
Dynamic 295. قوة محركة(دينامي( 
Group Dynamics 296. للجامعة) القوى املحركة(دينامية 
Guilt 297.الذنب 
Human Capital 298.رأس املال البرشي 
Genogram 299.الرسم األرسي 
Social Welfare 300.الرعاية االجتامعية 
Foster Care 301.الرعاية البديلة 
Health Care 302.الرعاية الصحية 
Child Care 303.رعاية الطفل 
After -Care 304.الرعاية الالحقة 
Home-Care 305.الرعاية املنزلية 
Deinstitutionalization 306.الرعاية غري املؤسسية 
Rejection 307.النبذ/الرفض 
Endogamy 308.زواج األقارب/الزواج الداخيل 
Consciousness-Raising 309.زيادة الوعي 
Maladaptation 310.سؤ التكيف 
Maladjustment 311.سؤ التوافق 
Sadomasochism 312. تعذيب اآلخرين(السادية( 
Linear Causality 313.الطولية/السببية الخطية 
Circular Causality 314.السببية الدائرية 
Case Record 315.سجل الحالة 
Problem-Oriented 
Record(Por) 

 سجل توجه املشكلة.316

Decertification 317.سحب الرتخيص 
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Behavior 318.السلوك 
Normal Behavior 319.السلوك املألوف 
Antisocial Behavior 320. غري االجتامعي(السلوك املضاد للمجتمع( 
Abnormal Behavior 321.السلوك غري املألوف 
Social Policy 322.السياسة االجتامعية 
Family Policy 323.السياسة العائلية 
Stereotype 324. الفكرة النمطية الثابتة(الشائعة( 
Youth 325.الشباب 
Antisocial Personality 326.الشخصية غري االجتامعية 
Consciousness 327.الوعي/الشعور 
Health 328.الصحة 
Face Sheet 329.صحيفة االبتداء/ األوليةالصحيفة 
Validity 330.الصدق 
Construct Validity 331.الصدق البنايئ 
External Validity 332.الصدق الخارجي 
Content Validity 333.املحتوى/صدق املضمون 
Role Conflict 334.رصاع الدور 
Elective Mutism 335.الصمت االختياري 
Zionism 336.الصهيونية 
Role Ambiguity 337.ضبابية الدور 
Control 338.الضبط 
Social Control 339.الضبط االجتامعي 
Social Insurance 340.التأمني االجتامعي/الضامن 
Cult 341.طائفة 
Methods In Social Work 342.طرق الخدمة االجتامعية 
Soap Charting Method 343.طريقة سوب 
Childhood 344.الطفولة 
Aspiration 345.الطموح 
Oppression 346.القهر/الظلم 
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Closed Family 347.ائلة املغلقةالع 
Enmeshed Family 348.العائلة ذات األدوار املتداخلة/ 

 العائلة املتشابكة.349
Disengaged Family 350.العائلة ذات األدوار املنفصلة 
Family 351.األرسة/العائلة 
Emotional Liability 352.العاطفة املتقلبة 
Case Load 353.عبء الحالة 
Deficit 354.العجز املايل 
Functional Impairment 355.لعجز الوظائفيا 
Dyslexia 356.العجز يف الكتابة والقراءة 
Social Justice 357.العدالة االجتامعية 
Aggression 358.العدوانية 
Symptom 359.العرض 
Bereavement 360.العزاء 
Brainstorming 361. إثارة األفكار(العصف العقيل( 
Punishment 362.العقاب 
Controlled Drugs 363.العقاقري املراقبة 
Barbiturates 364.لعقاقري املسكنةا 
Inferiority Complex 365.مركب القصور/عقدة الدونية 
Therapy 366.عالج 
Concurrent Therapy 367. التخاصمي(العالج األحادي( 
Action Therapy 368.العالج األدايئ 
Family Therapy 369.العالج األرسي 
Social Therapy 370.العالج االجتامعي 
Aversion Therapy 371. املنفر(العالج البغيض( 
Environmental Treatment 372.العالج البيئي 
Experimental Therapy 373.العالج التجريبي 
Direct Ive Therapy 374. اإلرشادي(العالج التوجيهي( 
Behavioral Therapy 375.العالج السلويك 
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Behavioral Family Therapy 376.العالج العائيل السلويك 
Brief Therapy 377.العالج القصري 
Conjoint Therapy 378. املتعدد(العالج املزدوج( 
Bibliotherapy 379.العالج بالروايات والشعر 
Divorce Therapy 380.عالج حاالت الطالق 
Indirect Treatment 381.العالج غري املبارش 
Cognitive Behavioral 
Therapies 

 العالجات املعرفية السلوكية.382

Correlation 383.العالقة التبادلية/عالقة االرتباط 
Etiology 384.املرض/م أسباب املشكلةعل 
Zoo Sociology 385.علم اجتامع الحيوان 
Sociology 386.علم االجتامع 
Epistemology 387.علم املعرفة 
Psychology 388.علم النفس 
Social Psychology 389.علم النفس االجتامعي 
Epidemiology 390.شيوع الظاهرة/علم انتشار 
Hard To Reach Client 391.العمالء صعبي الوصول 
Helping Process 392.عمليات املساعدة 
Family Projection Process 393.عملية اإلسقاط العائيل 
Client 394.العميل 
Identified Client 395. الضحية(العميل املقصود( 
Domestic Violence 396.العنف الداخيل 
Sample 397.العينة 
Quota  Sampling 398.العينة الحصصية 
Stratified Sample 399.العينة الطبقية 
Systematic Random Sampling 400.العينة العشوائية املنتظمة 
Purposeful Sample 401.املقصودة/العينة العمدية 
Clustered Sampling 402.العينة العنقودية 
Snowball Sample 403.عينة كرة الثلج 
Anger 404.الغضب 
Effectiveness 405.الفاعلية 
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Hypothesis 406.الفرض 
Treatment Team 407.الفريق العالجي 
Schizophrenia 408.الفصام 
Dissociation 409.اإلنفصالية/الفصل 
Amnesia 410.فقدان الذاكرة 
Depersonalization 411.فقدان الشخصية 
Anorexia Nervosa 412.فقدان الشهية للطعام 
Aphasia 413.فقدان املهارة اللغوية 
Anemia 414.فقر الدم 
Knowledge Base 415.القاعدة املعرفية 
Poor Law 416.قانون الفقراء 
Homicide 417.القتل 
Infanticide 418.قتل األطفال 
Compulsion 419.القرسية 
Role Reversal 420.قلب الدور 
Anxiety 421.القلق 
Ethics 422. أخالقيات(قواعد أخالقية( 
Social Work Code Of Ethics 423. قواعد السلوك املهني يف الخدمة

 االجتامعية
Value 424.القيمة 
Social Value 425.القيمة االجتامعية 
Disaster 426.النكبة/الكارثة 
Frail Elderly 427.كبار السن الضعفاء 
Repression 428.الكبت 
Scapegoat 429.حمل خطايا الغري/كبش الفداء. 
Alcoholism 430.الكحولية 
Alcoholics 431. مدمنو الخمر(الكحوليون( 
Alcoholics Anonymous 432.الكحوليون مجهولو الهوية 
X And Y Chromosomes 433.كرموزموم  واي وإكس 
Self-Disclosure 434.لذايتالكشف ا 
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Efficiency 435.الكفاءة 
Dyssocial 436.ال إجتامعي 
Unconsciousness 437.الالشعور 
Decentralization 438.الالمركزية 
Role Playing 439.متثيل الدور/لعب 
Body Language 440.لغة الجسم 
Victim Blaming 441.لوم الضحية 
Cost-Of-Living Index 442.مؤرش التكاليف املعيشية 
Social Work Principles 443.ادئ الخدمة االجتامعيةمب 
Acceptance 444.مبدأ التقبل 
Confidentiality 445.مبدأ الرسية 
Professional Relationship 446.مبدأ العالقة املهنية 
Self-Help 447.مبدأ املساعدة الذاتية 
Control Variable 448.املتغري الضابط 
Variables 449.املتغريات 
Syndrome 450.املتالزمة 
Fetal Alcohol Syndrome (Fas) 451.متالزمة الجنني الكحويل 
Battered Spouse Syndrome 452. الزوجة املعذبة/متالزمة الزوج 
Battered Child Syndrome 453.متالزمة الطفل املعذب 
Disaster Syndrome 454.النكبة/متالزمة الكارثة 
Down Syndrome 455.متالزمة داون 
Premenstrual Syndrome (Pms) 456.متالزمة ما قبل الطمث 
Distracter Role 457.املشغل/املتلهي 
Mean 458.املتوسط الحسايب 
Stimulus 459.املثري 
Aversion Stimulus 460. املنفر(املثري البغيض( 
Conditioned Stimulus 461.املثري الرشطي 
Society 462.املجتمع 
Experimental Group 463.املجموعة التجريبية 
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Control Group 464.املجموعة الضابطة 
Threats To External Validity 465.مخاطر الصدق الخارجي 
Threats To Internal Validity 466.مخاطر الصدق الداخيل 
Advocate Role 467.املدافع 
Behavioral Approach 468.املدخل السلويك 
Behavioral Modification 469.مدخل تعديل السلوك 
Behavioral Theory 470.املدرسة السلوكية 
Holistic Approach 471.املذهب الكيل 
Peer Review 472.املراجعة بواسطة زمالء املهنة 
Crisis Sequences 473. تسلسل األزمة(مراحل األزمة( 
Developmental Stages 474.مراحل النمو 
Kubler-Ross Death Stages 475.مراحل الوفاة لدى كوبلر 
Termination Phase 476.مرحلة اإلنهاء 
Alzheimer’s Disease 477.مرض الخرف 
Satisficing 478.مريض 
Centralization 479.املركزية 
Chronic 480.مزمن 
Accountability 481.املسؤلية 
Collective Responsibility 482.املسؤلية الجامعية 
Social Issues 483.القضايا االجتامعية/املسائل 
Achievement Level 484.مستوى اإلنجاز 
Significance Level 485.مستوى الداللة اإلحصائية 
Aspiration Level 486.مستوى الطموح 
Citizen Participation 487.مشاركة املواطنني 
Empathy/Sympathy 488.املشاركة الوجدانية 
Problem 489.املشكلة 
Social Treatment 490.املعالجة االجتامعية 
Direct Treatment 491.املعالجة املبارشة 
Task-Centered Treatment 492.املعالجة املرتكزة عىل املهام 
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Pearson’s  R Correlation 493.معامل ارتباط بارسون 
Correlation Coefficient 494.معامل االرتباط 
Idiot 495.معتوه 
Prevalence Rate 496.معدل االنتشار 
Recidivism Rate 497.معدل االنتكاسة 
Fertility Rate 498.معدل الخصوبة 
Death/Mortality Rate 499.معدل الوفيات 
Mortality Rate 500.معدل الوفيات 
Infant Mortality Rate 501.معدل وفيات الرضع 
Batterers Anonymous 502.املعذبون مجهولو الهوية 
Interview 503.املقابلة 
Intake 504.مقابلة البت 
Jointinterview 505.املقابلة املشرتكة 
Fact-Gathering Interview 506.مقابلة جمع الحقائق 
Resistance 507.مقاومة 
Wechsler Intelligence Scales 508.مقاييس ويكسلر للذكاء 
Apgar Rating 509. صحيال" أبجار"مقياس 
Systematic Observation 510.املالحظة املنتظمة 
Burn Out 511.امللل الوظيفي 
Generalist 512.املامرس العام 
Autonomous Practice 513.املامرسة االستقاللية 
Social Work Practice 514.مامرسة الخدمة االجتامعية 
Direct Practice 515.املامرسة املبارشة 
Empirically Based Practice 516.املبنية عىل التجربةاملامرسة  
Indirect Practice 517.املامرسة غري املبارشة 
Enabler 518.املمكن 
Recidivist 519.منتكس 
Informed Consent 520.منح املوافقة 
Bimodal 521.املنحنى التكراري ثنايئ القمة 
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Catchment Area 522.منطقة التصيد 
Ecological Perspective 523. االيكولوجي(املنظور البيئي( 
Historical Method 524.املنهج التاريخي 
Scientific Method 525.املنهج العلمي 
Mode 526.املنوال 
Social Skills 527.مهارات اجتامعية 
Social Work Skills 528.مهارات الخدمة االجتامعية 
Profession 529.املهنة 
Confrontation 530.املواجهة 
Resources 531.املوارد 
Guide Role 532. املرشد(املوجه( 
Moron 533.أفونامل/املورون 
Appointment 534. تعيني/ مقابلة / موعد 
Fields Of Practice 535.ميادين املامرسة 
Cultural Relativism 536.النسبية الثقافية 
Client System 537.نسق العميل 
Hyperactivity 538.النشاط الزائد 
Advice 539.النصح 
Span Of Control 540.نطاق التمكن 
Closed System 541.النظام املغلق 
System 542.قنس/نظام 
Theory 543.نظرية 
Action Theory 544.نظرية األداء 
General Systems Theory 545.نظرية األنساق العامة 
Disengagement Theory 546.نظرية االنسحاب 
Bureaucracy 547.النظرية البريوقراطية 
Exchange Theory 548.النظرية التبادلية 
Psychoanalysis Theory 549.نظرية التحليل النفيس 
Role Theory 550.ة الدورنظري 
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Social Causation Theory 551.نظرية السببية االجتامعية 
Labeling 552.التسمية/النعت 
Regression 553.النكوص 
Flight Into Illness 554.العودة للمرض/النكوص 
Cognitive Models 555.النامذج املعرفية 
Jellink’s Typology Of 
Alcoholism 

 منطية جيلنيك الكحولية.556

Bulimia 557.النهم املريض 
Desertion 558.الهجر 
Cultural Shock 559.الصدمة الثقافية/الهزة 
Hallucination 560.الهالوس 
Cultural Lag 561.الهوة الثقافية 
Group Identity 562.هوية الجامعة 
Identity 563.الشخصية/الهوية 
Heroin 564.الهريوين 
Unit Of Attention 565.وحدة االهتامم 
Heredity 566.الوراثة 
Median 567.الوسيط 
Custody 568.ةوصاي 
Custody Of Children 569.وصاية األطفال 
Secondary Prevention 570.الوقاية الثانوية 
Endowment 571.وقف 
Social Agency 572. املؤسسة االجتامعية/الوكالة االجتامعية 
Delusion 573.الضالل/الوهم 
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